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Poprawka 74
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 137 ust. 2 i art. 141 ust. 3,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 153 ust. 2,

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa 92/85/EWG dotyczy prawnej ochrony zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, 
które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią, ze względu na stan biologiczny 
kobiety w okresie ciąży i po niej oraz zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Nikt inny niż pracująca matka nie może korzystać 
z urlopu w celu narodzin dziecka. Niniejsza dyrektywa nie odnosi się zatem do kwestii 
równości szans i równości traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy 
ani też do kwestii godzenia życia zawodowego i prywatnego. Nie należy przytaczać art. 141.

Poprawka 75
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 137 ust. 2 i art. 141 ust. 3,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 153 ust. 2,

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 76
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Uprawnienie kobiety na urlopie 
macierzyńskim do powrotu na stanowisko 
zajmowane uprzednio lub równoważne po 
zakończeniu tego urlopu ustanawia art. 
15 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. (wprowadzenie w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy).

Or. et

Uzasadnienie

Lista wniosków przedstawionych w akcie zmieniającym dyrektywę 92/85/EWG nie zawiera 
odniesienia do art. 15 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, który 
reguluje uprawnienia przyznawane kobiecie powracającej do pracy po urlopie 
macierzyńskim.

Poprawka 77
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 141 Traktatu stanowi, że 
Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą 
określoną w artykule 251 i po konsultacji 

skreślony
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z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
przyjmuje środki zmierzające do 
zapewnienia stosowania zasady równości 
szans i równości traktowania kobiet 
i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia 
i pracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa 92/85/EWG dotyczy prawnej ochrony zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, 
które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią, ze względu na stan biologiczny 
kobiety w okresie ciąży i po niej oraz zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 

Nikt inny niż pracująca matka nie może korzystać z urlopu w celu narodzin dziecka. 

Niniejsza dyrektywa nie odnosi się zatem do kwestii równości szans i równości traktowania 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy ani też do kwestii godzenia życia 
zawodowego i prywatnego. Nie należy przytaczać art. 141.

Poprawka 78
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 141 Traktatu stanowi, że 
Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą 
określoną w artykule 251 i po konsultacji 
z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
przyjmuje środki zmierzające do 
zapewnienia stosowania zasady równości 
szans i równości traktowania kobiet 
i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia 
i pracy. 

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 79
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ponieważ niniejsza dyrektywa odnosi 
się nie tylko do zdrowia i bezpieczeństwa 
pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły, i pracownic karmiących 
piersią, ale również nieodłącznie do 
kwestii związanych z równością 
traktowania, takich jak prawo do powrotu 
na takie samo lub równorzędne 
stanowisko pracy oraz przepisy dotyczące 
zwalniania z pracy i praw pracowniczych 
lub większego wsparcia finansowego 
podczas urlopu, połączono art. 137 i 141 
w celu stworzenia podstawy prawnej 
niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Poprawka 80
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ponieważ niniejsza dyrektywa odnosi 
się nie tylko do zdrowia i bezpieczeństwa 
pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły, i pracownic karmiących 
piersią, ale również nieodłącznie do 
kwestii związanych z równością 
traktowania, takich jak prawo do powrotu 
na takie samo lub równorzędne 
stanowisko pracy oraz przepisy dotyczące 
zwalniania z pracy i praw pracowniczych 
lub większego wsparcia finansowego 
podczas urlopu, połączono art. 137 i 141 
w celu stworzenia podstawy prawnej 
niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 81
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
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zwłaszcza z wyrokiem z dnia 11 
października 2007 r. w sprawie Paquay 
(C-460/06), działania przygotowawcze lub 
przygotowania do zwolnienia obejmują 
poszukiwanie zastępstwa i planowanie 
zastąpienia pracownicy z powodu ciąży 
lub urodzenia dziecka. 

Or. es

Uzasadnienie

Wyrażenie „przygotowania do zwolnienia” może prowadzić do niepewności prawa, gdyż 
pojęcie to nie jest prawnie zdefiniowane. Zważywszy, że celem włączenia tego terminu do 
dyrektywy jest właśnie uniknięcie takich sytuacji, jak w sprawie Paquay, należy 
wprowadzić odniesienie w formie punktu preambuły, by przyczynić się do wyjaśnienia 
znaczenia wspomnianego wyrażenia.

Poprawka 82
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Równość kobiet i mężczyzn jest jedną 
z podstawowych zasad Unii Europejskiej. 
W artykułach 21 i 23 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej zakazuje 
się jakiejkolwiek dyskryminacji ze 
względu na płeć i wymaga się zapewnienia 
równości kobiet i mężczyzn we wszystkich 
dziedzinach.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 83
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z art. 2 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
popieranie takiej równości jest jednym 
z podstawowych zadań Wspólnoty. 
Podobnie, zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu, 
Wspólnota musi zmierzać do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości 
kobiet i mężczyzn we wszystkich swoich 
działaniach. 

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 84
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zgodnie z zaleceniem Światowej 
Organizacji Zdrowia z dnia 16 kwietnia 
2002 r. dotyczącym globalnej strategii 
karmienia niemowląt i małych dzieci tylko 
karmienie piersią przez pierwszych sześć 
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miesięcy życia dziecka gwarantuje 
optymalny wzrost i rozwój. W oparciu o to 
zalecenie państwa członkowskie powinny 
zachęcać do ustanowienia urlopów 
pozwalających na realizację tego celu. 

Or. es

Poprawka 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przepisy dotyczące urlopu 
macierzyńskiego w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy sporządza się w razie 
stwierdzenia, że dodatkowe okresy urlopu 
macierzyńskiego, które nie są konieczne 
dla ochrony zdrowia, wpływają bardzo 
niekorzystnie na sytuację kobiet na rynku 
pracy.

Or. de

Poprawka 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zgodnie z celami wyrażonymi przez 
prezydencję Rady w konkluzjach z dnia 15 
i 16 marca 2002 r. ze szczytu Rady 
Europejskiej w Barcelonie państwa 
członkowskie powinny usunąć przeszkody 
utrudniające kobietom uczestnictwo w 
rynku pracy i dążyć do zagwarantowania 
do 2010 r. miejsc w instytucjach opieki 
nad dzieckiem dla co najmniej 90% dzieci 
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między trzecim rokiem życia a wiekiem, w 
którym zaczyna się obowiązek szkolny 
oraz dla przynajmniej 33% dzieci poniżej 
trzeciego roku życia; dzieci te powinny 
mieć możliwość korzystania z opieki w 
takim samym stopniu w miastach, jak i na 
obszarach wiejskich.

Or. en

Poprawka 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Przepisy dotyczące urlopu 
macierzyńskiego w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy sporządza się w razie 
stwierdzenia, że dyrektywa Rady 
96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. 
w sprawie porozumienia ramowego 
dotyczącego urlopu rodzicielskiego 
zawartego przez UNICE, CEEP oraz 
ETUC1 opierająca się na porozumieniu 
partnerów socjalnych w wyczerpującym 
stopniu reguluje już na poziomie 
europejskim kwestię godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego. Przepisy 
w wielu państwach członkowskich 
pozwalają na godzenie życia rodzinnego 
i zawodowego poprzez możliwość łączenia 
urlopu macierzyńskiego, urlopu 
wychowawczego, świadczeń z tytułu 
urlopu wychowawczego, urlopu 
rodzicielskiego lub innych modeli.
_______________________

1Dz.U. L 145 z 19.6.1996, s. 4.

Or. de
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Poprawka 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Przepisy dotyczące urlopu 
macierzyńskiego w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy sporządza się w razie 
stwierdzenia, że kobiety są zachęcane do 
powrotu do życia zawodowego nie poprzez 
wydłużanie czasu trwania urlopów 
macierzyńskich, lecz efektywnie poprzez 
poprawę dostępu do opieki, np. dla dzieci 
poniżej trzeciego roku życia. 

Or. de

Poprawka 89
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jednym z sześciu priorytetów 
określonych w planie działań na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn 2006-2010 jest 
osiągnięcie większej równowagi między 
pracą a życiem prywatnym i rodzinnym. 
W związku z powyższym Komisja podjęła 
się dokonania przeglądu obowiązującego 
prawodawstwa w dziedzinie równości płci 
w celu, w miarę potrzeby, jego 
unowocześnienia. Komisja ogłosiła 
również, że mając na celu poprawę ładu 
administracyjno-regulacyjnego w zakresie 
równości płci, „dokona przeglądu 
obowiązującego prawodawstwa UE 
w dziedzinie równości płci nie 
podlegającego przekształcaniu w 2005 r. 
(...) w celu, w miarę potrzeby, jego 
aktualizacji, unowocześnienia 

(7) Komisja ogłosiła, że „dokona przeglądu 
obowiązującego prawodawstwa UE
w dziedzinie równości płci nie 
podlegającego przekształcaniu w 2005 r. 
(...) w celu, w miarę potrzeby, jego 
aktualizacji, unowocześnienia
i przekształcenia”. Dyrektywa 92/85/EWG 
nie była objęta wspomnianym 
przekształceniem.
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i przekształcenia”. Dyrektywa 92/85/EWG 
nie była objęta wspomnianym 
przekształceniem.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Postanowienia niniejszej dyrektywy w 
sprawie urlopu macierzyńskiego nie 
powinny kolidować z przepisami 
dotyczącymi urlopów rodzicielskich 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich, a niniejsza dyrektywa nie 
powinna podważać tych przepisów.

Or. en

Poprawka 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Pracownica, która adoptowała 
dziecko powinna mieć takie same prawa 
jak rodzic biologiczny oraz możliwość 
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wzięcia urlopu macierzyńskiego na takich 
samych warunkach;

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż dyrektywa odnosi się do matek biologicznych, zostanie matką poprzez adopcję wiąże 
się z takim samym zakresem obowiązków, odpowiedzialności i trudności w utrzymaniu 
równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym.

Poprawka 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i 
pracownic karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 
18 nieprzerwanych tygodni, udzielanego 
przed lub po porodzie, oraz przyjęcia, że co 
najmniej sześciotygodniowy urlop 
macierzyński po porodzie ma charakter 
obowiązkowy. 

(9) Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i 
pracownic karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 
24 nieprzerwanych tygodni, udzielanego 
przed lub po porodzie, oraz przyjęcia, że co 
najmniej sześciotygodniowy urlop 
macierzyński po porodzie ma charakter 
obowiązkowy.

Or. en

Poprawka 93
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły 
i pracownic karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 

(9) Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły 
i pracownic karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 
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18 nieprzerwanych tygodni, udzielanego 
przed lub po porodzie, oraz przyjęcia, że co 
najmniej sześciotygodniowy urlop 
macierzyński po porodzie ma charakter 
obowiązkowy.

szesnaście nieprzerwanych tygodni, 
udzielanego przed lub po porodzie, oraz 
przyjęcia, że co najmniej ośmiotygodniowy
urlop macierzyński po porodzie ma 
charakter obowiązkowy. Okres ten jest 
przedłużany jest do dwunastu tygodni 
w przypadku porodu przedwczesnego, 
porodu mnogiego lub matek karmiących 
piersią. W czasie całego urlopu 
pracownica powinna w dalszym ciągu 
otrzymywać wynagrodzenie w pełnej 
kwocie równej wcześniejszym zarobkom.

Or. fr

Poprawka 94
Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i 
pracownic karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 
18 nieprzerwanych tygodni, udzielanego 
przed lub po porodzie, oraz przyjęcia, że co 
najmniej sześciotygodniowy urlop 
macierzyński po porodzie ma charakter 
obowiązkowy.

(9) Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły, i 
pracownic karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 
20 nieprzerwanych tygodni, udzielanego 
przed lub po porodzie, oraz przyjęcia, że co 
najmniej sześciotygodniowy urlop 
macierzyński po porodzie oraz co najmniej 
czterotygodniowy urlop macierzyński 
przed porodem ma charakter 
obowiązkowy.

Or. it



PE431.025v01-00 16/64 AM\799597PL.doc

PL

Poprawka 95
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Pracownice w ciąży, pracownice, 
które niedawno urodziły, i pracownice 
karmiące piersią muszą być chronione 
przed zagrożeniami dla zdrowia 
wynikającymi z wydłużonych 
i nietypowych godzin pracy. 
W szczególności nie mogą być one 
obligowane do pracy w godzinach 
nadliczbowych, w nocy czy też w niedziele 
i święta.

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno wydłużone, jak i nietypowe godziny pracy stanowią potwierdzony czynnik 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników (patrz na przykład EUROFOUND, 
Wydłużone i nietypowe godziny pracy w przedsiębiorstwach europejskich, Dublin, 2007; 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Czas pracy a dobro rodziny, Cambridge, 2009). 
Pracownice w ciąży , pracownice, które niedawno urodziły, i pracownice karmiące piersią nie 
powinny być zmuszane do brania na siebie takiego ryzyka. Ponadto instytucje opieki nad 
dziećmi są zamknięte w niedziele i święta, więc gwarancja niepracowania w te dni ma 
kluczowe znaczenie dla matek pragnących pogodzić życie rodzinne z zawodowym.

Poprawka 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Pracownice w ciąży, pracownice, 
które niedawno rodziły, i pracownice 
karmiące piersią muszą być chronione 
przed zagrożeniami dla zdrowia 
wynikającymi z długich i nietypowych 
godzin pracy. W szczególności nie mogą 
być one obligowane do pracy w godzinach 
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nadliczbowych, w nocy czy też w niedziele 
i święta.

Or. de

Poprawka 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Opieka nad dziećmi 
niepełnosprawnymi jest dla pracujących 
matek dużym wyzwaniem zasługującym 
na uznanie w oczach społeczeństwa.
Większe narażenie pracujących matek 
dzieci niepełnosprawnych wymaga 
przyznania im dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, którego minimalny 
wymiar winien zostać określony 
w dyrektywie.

Or. de

Poprawka 98
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Międzynarodowa Organizacja Pracy 
zaleca, aby najkrótszy okres urlopu 
macierzyńskiego wynosił osiemnaście 
tygodni, a otrzymywane w jego trakcie 
wynagrodzenie odpowiadało w pełni 
wcześniejszym zarobkom kobiety. 
W Konwencji MOP dotyczącej ochrony 
macierzyństwa z 2000 r. przewiduje się 
okres sześciotygodniowego 
obowiązkowego urlopu po porodzie.

skreślony
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Or. fr

Poprawka 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby ułatwić pracownicom godzenie 
praw i obowiązków zawodowych 
i rodzinnych kluczowe jest ustanowienie 
dłuższego urlopu macierzyńskiego, w tym 
w przypadku adopcji dzieci poniżej 12-go 
miesiąca życia.. 

Or. en

Poprawka 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Państwa członkowskie powinny 
przyjąć niezbędne środki, aby 
zagwarantować, że pracownice, o których 
mowa w art. 2 dyrektywy 92/85/EWG, nie 
będą zobowiązane do wykonywania pracy 
nocnej; 

Or. en
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Poprawka 101
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby osiągnąć rzeczywiste 
równouprawnienie płci, należy uprawnić 
mężczyzn do płatnego urlopu ojcowskiego 
przyznawanego na zasadach 
równoważnych z zasadami urlopu 
macierzyńskiego, z wyjątkiem zasad 
dotyczących długości urlopu, w celu 
stopniowego tworzenia warunków 
koniecznych do zrównoważonego udziału 
kobiet i mężczyzn w działalności 
zawodowej i w życiu rodzinnym. 
Wspomniane uprawnienie powinno mieć 
zastosowanie również w przypadkach, gdy 
ojciec mieszka z matką i dzieckiem, 
chociaż nie są małżeństwem. 

Or. et

Uzasadnienie

Chociaż należy popierać uprawnienie do płatnego urlopu ojcowskiego, gdyż można w ten 
sposób pomóc kobietom radzić sobie z fizjologicznymi konsekwencjami ciąży, a także chronić 
je przed dyskryminacją na rynku pracy, to nie uważamy za niezbędne uznanie takiego urlopu 
za obowiązkowy. Fakt, że urlop ojcowski jest płatny, będzie zachętą do korzystania z niego, co 
samo w sobie będzie stanowiło ochronę przed nierównym traktowaniem.

Poprawka 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Opieka nad dziećmi 
niepełnosprawnymi jest dla pracujących 
matek dużym wyzwaniem zasługującym 
na uznanie w oczach społeczeństwa. 
Większe narażenie pracujących matek 
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dzieci niepełnosprawnych wymaga 
przyznania im dodatkowego urlopu, 
którego długość powinna zostać określona 
w dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi stanowi dodatkowe wyzwanie fizyczne, psychiczne i 
moralne dla pracujących matek. Ich wysiłki zmierzające do sprostania wyzwaniu powinny 
znaleźć uznanie w oczach społeczeństwa. Już w czasie ciąży matki dzieci niepełnosprawnych 
muszą dokonać wielu dodatkowych przygotowań, aby zagwarantować dobry rozwój dziecka. 
Określenie dodatkowego urlopu wydaje się nieodzowne, aby pozwolić pracownicom w ciąży i 
pracującym matkom niepełnosprawnych dzieci na udźwignięcie wyzwania i dokonanie 
koniecznych przygotowań.

Poprawka 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Stanowisko określane jako 
„równorzędne” zgodnie z art. 11 ust. 2 
lit. c powinno oznaczać stanowisko, które 
jest takie samo jak byłe stanowisko, jeśli 
chodzi zarówno wynagrodzenie, jak i 
wykonywane obowiązki, a w przypadkach, 
gdy jest to niemożliwe, podobne 
stanowisko odpowiadające kwalifikacjom 
pracownicy i istniejącemu 
wynagrodzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Pracodawca powinien podjąć wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania pracownicy 
poprzednich warunków pracy, jednak w przypadkach, gdy jest to obiektywnie niewykonalne, 
należy zastosować elastyczność i tym samym ochronę praw pracownika.
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Poprawka 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Nalega się na państwa 
członkowskie, aby wprowadziły do swoich 
krajowych systemów ustawodawczych 
środki, które uważają za właściwe, 
niezbędne do zapewnienia rzeczywistej 
i skutecznej rekompensaty lub 
odszkodowania za szkody poniesione przez 
pracownicę w wyniku naruszenia 
obowiązków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie, w sposób, który ma charakter 
zniechęcający i jest proporcjonalny do 
wyrządzonej szkody.

Or. en

Poprawka 105
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Doświadczenie pokazuje, że ochrona 
przed naruszaniem praw gwarantowanych 
niniejszą dyrektywą zostałaby 
wzmocniona dzięki udzieleniu organowi 
lub organom ds. równości w każdym 
państwie członkowskim kompetencji do 
analizowania konkretnych problemów, 
badania możliwych rozwiązań 
i świadczenia ofiarom praktycznej 
pomocy. Należy zatem ustanowić w tym 
celu odpowiedni przepis w niniejszej 
dyrektywie.

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

To na partnerach społecznych i ustawodawcy spoczywa przede wszystkim obowiązek 
ustalenia reguł zgodnych z obowiązującym prawem pracy i prawem socjalnym oraz 
wspólnego określenia środków ochrony przed naruszaniem praw.

Poprawka 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Osoby dyskryminowane muszą 
dysponować odpowiednimi środkami 
ochrony prawnej. Państwa członkowskie 
stosownie do wymogów własnych 
systemów prawnych zapewniają 
możliwość skutecznego dochodzenia praw 
przez pracownice w ciąży.

Or. de

Poprawka 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W niniejszej dyrektywie określa się 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania w mocy 
korzystniejszych przepisów. 
Wprowadzenie w życie niniejszej 
dyrektywy nie powinno służyć 
uzasadnieniu pogorszenia w stosunku do 
sytuacji panującej w każdym państwie 
członkowskim.

(20) W niniejszej dyrektywie określa się 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania w mocy 
korzystniejszych przepisów. 
Wprowadzenie w życie niniejszej 
dyrektywy nie powinno służyć 
uzasadnieniu pogorszenia w stosunku do 
sytuacji panującej w każdym państwie 
członkowskim, w szczególności w 
odniesieniu do ustaw krajowych, które 
poprzez połączenie urlopu rodzicielskiego 
z urlopem macierzyńskim, przewidują 
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uprawnienie matki do co najmniej 24 
tygodni urlopu udzielanego przed lub po 
porodzie, w trakcie którego wypłacane jest 
wynagrodzenie co najmniej na poziomie 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie, z 
należytym uwzględnieniem krajowego 
ustawodawstwa.
Państwa członkowskie, które jeszcze tego 
nie uczyniły, zdecydowanie zachęca się do 
przyjęcia odpowiednich środków dla 
zapewnienia równego traktowania 
w sektorze publicznym i prywatnym 
pracownic w ciąży oraz pracownic, które 
niedawno rodziły, lub karmiących piersią, 
a także pracownic nieobjętych zakresem 
definicji zawartych w art. 2 dyrektywy 
92/85/EWG, tak aby maksymalnie 
zwiększyć korzyści z wyższych wskaźników 
płodności i większego zatrudnienia kobiet. 
W tym celu należy rozważyć zachęty 
podatkowe dla pracodawców.

Or. en

Poprawka 108
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG 
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Dodaje się następujący punkt 13a 
preambuły:
„wszyscy rodzice mają prawo do opieki 
nad swoim dzieckiem;”

Or. en
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Poprawka 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Punkt 14 preambuły otrzymuje 
następujące brzmienie:
„ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły, 
i karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co 
najmniej 24 nieprzerwanych tygodni, 
przyznawanego przed porodem i/lub po 
nim oraz obowiązkowego co najmniej 
sześciotygodniowego urlopu 
macierzyńskiego […] po porodzie;”

Or. en

Uzasadnienie

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego z obecnych 14 do 24 tygodni umożliwiłoby karmienie 
piersią kobietom, które niedawno rodziły, jeżeli się na to zdecydują, przez nieprzerwany okres 
sześciu miesięcy bez potrzeby rozważania innych rozwiązań, np. uciekania się do zaświadczeń 
lekarskich.

Poprawka 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Punkt 14 preambuły otrzymuje 
następujące brzmienie:
„ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły, 
i karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
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macierzyńskiego wynoszącego co 
najmniej 24 nieprzerwanych tygodni, 
przyznawanego przed porodem i/lub po 
nim oraz obowiązkowego co najmniej 
ośmiotygodniowego urlopu 
macierzyńskiego […] po porodzie;”

Or. en

Poprawka 111
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. Dodaje się następujący punkt 14a 
preambuły:
„Aby pomóc pracownikom godzić prawa i 
obowiązki zawodowe i rodzinne, zachęca 
się państwa członkowskie do rozważenia, 
czy w ich odpowiednich systemach 
prawnych pracującym mężczyznom można 
przyznać indywidualne i niezbywalne 
prawo do urlopu ojcowskiego bez utraty 
jakichkolwiek praw do zatrudnienia.”

Or. es

Poprawka 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 c (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1c. Punkt 17 preambuły otrzymuje 
następujące brzmienie: 
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„mając na uwadze, co więcej, że 
przepisy dotyczące urlopu 
macierzyńskiego byłyby także 
bezcelowe, gdyby nie towarzyszyło im 
zachowanie wszystkich praw 
wynikających z umowy o pracę [...] 
w tym zachowanie wynagrodzenia 
spełniającego prawne normy zatrudnienia 
w państwach członkowskich;”

Or. en

Poprawka 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 d (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1d. Art. 2 lit. b) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„(b) określenie „pracownica, która 
niedawno rodziła” oznacza pracownicę, 
która niedawno rodziła w rozumieniu 
prawa krajowego i/lub praktyki 
krajowej oraz poinformuje o swym 
stanie pracodawcę, zgodnie z tymże 
prawem i/lub praktyką; dla celów 
niniejszej dyrektywy powinno to również 
oznaczać również pracownicę, która 
niedawno adoptowała dziecko;”

Or. en

Poprawka 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 e (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1e. Artykuł 7 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Artykuł 7
Praca nocna
1. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki, tak aby pracownice, o 
których mowa w art. 2, nie były 
zobowiązane do pracy w godzinach 
nocnych [...]:
(a) w okresie dziesięciu tygodni przed 
porodem,
(b) w pozostałym okresie ciąży, jeżeli 
wymaga tego zdrowie matki lub 
nienarodzonego dziecka,
(c) w czasie karmienia piersią w okresie 
niedłuższym niż 6 miesięcy, 
2. Środki przewidziane w ust. 1 muszą 
uwzględniać, zgodnie z prawem 
krajowym i/lub praktyką krajową, 
możliwość:
(a) przeniesienia do pracy w 
odpowiednich godzinach dziennych; lub
(b) uzyskania urlopu bądź przedłużenia 
urlopu macierzyńskiego, jeżeli 
przeniesienie to nie jest technicznie i/lub 
obiektywnie wykonalne [...].
3. Pracownica, która chce zostać 
zwolniona z obowiązku pracy w godzinach 
nocnych, musi poinformować o tym fakcie 
pracodawcę i przedłożyć mu 
zaświadczenie lekarskie w przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 lit. b), zgodnie 
z przepisami określonymi przez państwa 
członkowskie. 
4. W przypadku samotnych rodziców 
i rodziców dzieci poważnie upośledzonych 
okresy, o których mowa w ust. 1, mogą 
zostać przedłużone zgodnie z procedurami 
ustalonymi przez państwa członkowskie.”
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Or. en

Poprawka 115
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1e (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1e. Artykuł 7 otrzymuje brzmienie: 
„Artykuł 7
Praca nocna
1. Państwa członkowskie podejmują 
środki konieczne, by pracownice, o 
których mowa w art. 2, nie były 
zobowiązane do pracy w godzinach 
nocnych [...]:
a) w okresie dziesięciu tygodni przed 
porodem,
b) w pozostałym okresie ciąży, jeżeli 
wymaga tego zdrowie matki lub 
nienarodzonego dziecka;
c) przez cały okres karmienia piersią.
2. Środki przewidziane w ust. 1 muszą, 
zgodnie z prawem krajowym i/lub 
praktyką krajową, dawać możliwość:
a) przeniesienia do porównywalnej pracy 
w godzinach dziennych; lub
b) uzyskania urlopu bądź przedłużenia 
urlopu macierzyńskiego, jeżeli 
przeniesienie to nie jest technicznie i/lub 
obiektywnie wykonalne [...].
3. Pracownica, która chce być zwolniona z 
obowiązku pracy w godzinach nocnych, 
zgodnie z przepisami określonymi przez 
dane państwo członkowskie informuje 
pracodawcę, a w przypadku, o którym 
mowa w ust. 1 lit. b), przedkłada mu 
zaświadczenie lekarskie.
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4. W przypadku samotnych matek i matek 
dzieci poważnie upośledzonych okresy, o 
których mowa w ust. 1, mogą być 
przedłużone zgodnie z procedurami 
ustalonymi przez państwa członkowskie.”

Or. et

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą praca w godzinach nocnych wiąże się ze szczególnym zagrożeniem dla 
zdrowia kobiety w okresie ciąży i w określonym czasie po porodzie. Zagrożenie takie nie 
odnosi się do ojców, dlatego żaden przepis ich dotyczący nie mieściłby się w zakresie 
zastosowania dyrektywy. Zakres dyrektywy ogranicza się do zdrowia kobiet i dzieci. Objęcie 
ojców zakazem pracy w godzinach nocnych nie mieści się w tym zakresie. 

Poprawka 116
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 f (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1f. Dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Artykuł 7a
1. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice, w rozumieniu art. 2, nie są 
obligowane do pracy w godzinach 
nadliczbowych w czasie ciąży oraz przez 
pierwsze sześć miesięcy po porodzie.
2. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice, w rozumieniu art. 2, nie są 
obligowane do pracy w niedziele i święta 
w czasie ciąży oraz przez pierwsze sześć 
miesięcy po porodzie.”

Or. en
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Uzasadnienie

Zarówno wydłużone, jak i nietypowe godziny pracy stanowią potwierdzony czynnik 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników (patrz na przykład EUROFOUND, 
Wydłużone i nietypowe godziny pracy w przedsiębiorstwach europejskich, Dublin, 2007; 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Czas pracy a dobro rodziny, Cambridge, 2009). 
Pracownice w ciąży , pracownice, które niedawno urodziły, i pracownice karmiące piersią nie 
powinny być zmuszane do brania na siebie takiego ryzyka. Ponadto instytucje opieki nad 
dziećmi są zamknięte w niedziele i święta, więc gwarancja niepracowania w te dni ma 
kluczowe znaczenie dla matek pragnących pogodzić życie rodzinne z zawodowym.

Poprawka 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 f (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1f. Dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w ciąży, pracownice, które 
niedawno rodziły, i pracownice karmiące 
piersią nie są podczas ciąży i przez okres 6 
miesięcy po porodzie zobowiązywane do 
pracy w godzinach nadliczbowych ani 
w niedziele i święta.”

Or. de

Poprawka 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
18 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
24 tygodnie, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie długość urlopu macierzyńskiego w 27 państwach członkowskich UE waha się od 8 
do 45 tygodni, przy czym część jego jest płatna, a część nie. W niektórych krajach trzeba 
wystąpić o dodatkowy urlop, by móc dalej karmić piersią po upływie okresu płatnego urlopu 
macierzyńskiego. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego z obecnych 14 do 24 tygodni 
umożliwiłoby karmienie piersią kobietom, które niedawno rodziły, jeżeli się na to zdecydują, 
przez nieprzerwany okres sześciu miesięcy bez potrzeby rozważania innych rozwiązań, np. 
uciekania się do zaświadczeń lekarskich. 

Poprawka 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
18 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim. 

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
24 tygodnie, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

Or. en
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Poprawka 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
18 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
14 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 121
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
18 tygodni, udzielonego przed porodem 

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
16 tygodni, udzielonego przed porodem 
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lub po nim. lub po nim. 

Or. fr

Poprawka 122
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
18 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
18 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

Przy obliczaniu tego 
osiemnastotygodniowego okresu należy 
uwzględnić następujące zasady: 
- w ostatnich czterech tygodniach okresu, 
o którym mowa w ust. 1, za urlop 
macierzyński można uznać urlopy 
rodzicielskie dostępne na szczeblu 
krajowym, pod warunkiem, że zapewniają 
one poziom ogólnej ochrony 
pracowników, w rozumieniu art. 2 
niniejszej dyrektywy, odpowiadający 
poziomowi ustanowionemu w niniejszej 
dyrektywie; w takim przypadku okres 
urlopu gwarantowanego jest dłuższy od 
okresu urlopu rodzicielskiego, o którym 
mowa w dyrektywie 96/34/WE; 
- wynagrodzenie za cztery ostatnie 
tygodnie urlopu nie może być niższe od 
zasiłku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, 
lub może być równe średniemu 
wynagrodzeniu za osiemnaście tygodni 
urlopu macierzyńskiego, wynoszącemu co 
najmniej (X%) płacy za ostatni miesiąc 
lub średniej płacy miesięcznej; 
- jeżeli dane państwo członkowskie 



PE431.025v01-00 34/64 AM\799597PL.doc

PL

ustanowiło co najmniej 
szesnastotygodniowy okres pełnopłatnego 
urlopu macierzyńskiego, to może ono 
zdecydować, że ostatnie dwa tygodnie 
przyznawane są w formie urlopu 
rodzicielskiego dostępnego na szczeblu 
krajowym, przy takim samym poziomie 
wynagrodzenia. 

Or. es

Uzasadnienie

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

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

Poprawka 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W odniesieniu do ostatnich 4 tygodni 
okresu, o którym mowa w ust. 1, system 
urlopu rodzinnego dostępny na szczeblu 
krajowym można uznać za urlop 
macierzyński do celów niniejszej 
dyrektywy pod warunkiem, że przewiduje 
on ogólną ochronę pracownic 
w rozumieniu art. 2 niniejszej dyrektywy, 
odpowiadającą poziomowi określonemu 
w niniejszej dyrektywie. W takim 
przypadku łączny okres udzielonego 
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urlopu musi być dłuższy od okresu urlopu 
rodzicielskiego, o którym mowa 
w dyrektywie 96/34/WE.

Wynagrodzenie za ostatnie cztery tygodnie 
urlopu macierzyńskiego nie może być 
niższe niż zasiłek, o którym mowa 
w art. 11 ust. 3. Opcjonalnie może ono być 
równe średniemu wynagrodzeniu 
wypłacanemu przez 18 tygodni urlopu 
macierzyńskiego, które odpowiada co 
najmniej dwóm trzecim ostatniego 
miesięcznego wynagrodzenia lub 
średniego wynagrodzenia miesięcznego 
zgodnie z przepisami krajowymi, przy 
czym prawo krajowe może przewidzieć 
górną granicę. Państwa członkowskie 
mogą ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego. 

Or. de

Poprawka 124
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

skreślony

Or. sv
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Uzasadnienie

Urlop macierzyński, podobnie jak urlop wychowawczy, to prawo, a nie obowiązek.

Poprawka 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego. 

(2) Urlop macierzyński wymieniony 
w ust. 1 musi obejmować co najmniej 
dwutygodniowy obowiązkowy urlop
macierzyński, który zgodnie z krajowym 
ustawodawstwem i/lub praktyką dzieli się 
na czas przed i/lub po porodzie. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć część 
urlopu macierzyńskiego przypadającą na 
okres przed porodem.

Or. de

Poprawka 126
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej ośmiotygodniowy,
obowiązkowy i płatny urlop po porodzie.
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nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

Or. fr

Poprawka 127
Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy i pełnopłatny urlop po 
porodzie oraz co najmniej 
czterotygodniowy urlop macierzyński 
przed porodem, z zachowaniem przepisów 
ustawodawstwa krajowego, które może 
przewidywać dłuższy okres 
obowiązkowego urlopu przez porodem.
Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do swobodnego wyboru 
okresu, przed lub po porodzie, w którym 
wykorzystywana jest nieobowiązkowa 
część urlopu macierzyńskiego. 
Dziesięciotygodniowy okres 
obowiązkowego urlopu macierzyńskiego 
(sześć tygodni przed porodem i cztery 
tygodnie po porodzie) ma zastosowanie do 
wszystkich pracownic niezależnie od 
liczby dni przepracowanych przed 
porodem.

Or. it
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Poprawka 128
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego. 

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop macierzyński po 
porodzie. Państwa członkowskie mogą 
przedłużyć obowiązkowy okres urlopu 
macierzyńskiego do maksymalnie sześciu 
tygodni przed porodem. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego. Sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop macierzyński ma 
zastosowanie do wszystkich pracownic 
niezależnie od liczby dni przepracowanych 
przed porodem.

Or. et

Uzasadnienie

Kwoty wypłacane w okresie ciąży i po porodzie to zasiłek, a nie płaca! Zasiłek ten reguluje 
art. 11 ust. 3 i poprawka 57.

Poprawka 129
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 powinien obejmować co najmniej 
dwutygodniowy obowiązkowy urlop
macierzyński, przyznawany przed lub po 
porodzie zgodnie z przepisami i/lub 
praktyką krajową. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do swobodnego wyboru 
okresu, przed lub po porodzie, w którym 
wykorzystywana jest nieobowiązkowa 
część urlopu macierzyńskiego.

Or. da

Uzasadnienie

Z zasady  nie powinno się wydłużać obowiązkowej części urlopu macierzyńskiego. Chociaż 
mamy na celu zagwarantowanie kobietom praw i pełnego równouprawnienia, każda z nich 
powinna sama decydować, w jaki sposób i w jakim zakresie będą korzystać z tych praw.

Poprawka 130
Barbara Matera

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
zapewniające pracownicom, o których 
mowa w art. 2, uprawnienie do 
swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

2. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje co najmniej sześciotygodniowy 
obowiązkowy urlop po porodzie. 
Zachowuje się przepisy ustawodawstwa 
krajowego, które mogą przewidywać 
obowiązkowy urlop macierzyński przed 
porodem. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki zapewniające 
pracownicom, o których mowa w art. 2, 
uprawnienie do swobodnego wyboru 
okresu, przed lub po porodzie, w którym 
wykorzystywana jest nieobowiązkowa 
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część urlopu macierzyńskiego.

Or. it

Uzasadnienie

W ustawodawstwie wewnętrznym dziesięciu państw członkowskich (Włochy, Francja, Belgia, 
Austria, Niemcy, Luksemburg, Grecja, Bułgaria, Holandia i Finlandia) przewidziano 
obowiązkowy okres urlopu macierzyńskiego przed porodem. 
Obowiązek ten:
- ma najczęściej charakter ochronny dla kobiety (gdyby wybór należał wyłącznie do kobiety, 
mogłaby ulegać naciskom sugerującym rezygnację z urlopu);
- umożliwia pracodawcy organizującemu pracę planowanie w czasie.

Poprawka 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli chodzi o porody mnogie, urlop 
macierzyński trwa 31, 33, 35 i 36 tygodni 
w przypadku odpowiednio dwóch, trzech, 
czterech i pięciu dzieci urodzonych w 
wyniku takiego porodu.

Or. en

Uzasadnienie

Porody mnogie są szczególnym wyzwaniem dla całej rodziny, a w szczególności dla matki. Z 
tego względu powinna ona mieć prawo do znacznie dłuższego urlopu macierzyńskiego, aby 
móc przystosować się do nowej sytuacji oraz dojść do siebie po porodzie. Ponadto porody 
mnogie są rzadkim zjawiskiem, a więc nie będą stanowić poważnego obciążenia dla 
pracodawców.
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Poprawka 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli chodzi o porody mnogie, czas 
trwania urlopu macierzyńskiego, o którym 
mowa w ust. 2, zostaje wydłużony zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym. 

Or. en

Poprawka 133
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pracownica musi określić, kiedy 
wykorzysta nieobowiązkową część urlopu 
macierzyńskiego, najpóźniej miesiąc przed 
planowanym terminem rozpoczęcia 
urlopu.

Or. et

Uzasadnienie

Dwa miesiące to nieracjonalnie długi termin. Zgodnie z praktyką, która upowszechniła się w 
prawie pracy państw członkowskich, w poszczególnych przypadkach termin powiadomienia z 
wyprzedzeniem wynosi jeden miesiąc.
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Poprawka 134
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki 
i dziecka/dzieci.

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego, czterotygodniowego urlopu 
w przypadku przedwczesnego porodu, 
porodów mnogich lub dla matek 
karmiących piersią.

Or. fr

Poprawka 135
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki 
i dziecka/dzieci.

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
pełnopłatnego dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w szczególnych 
przypadkach, na przykład w przypadku 
matki niepełnosprawnej, przedwczesnego 
porodu, urodzenia martwego dziecka, 
cesarskiego cięcia, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich lub 
gdy matka jest osobą niepełnosprawną. 
Okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego po porodzie powinien 
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być proporcjonalny i powinien pozwalać 
na zaspokojenie szczególnych potrzeb 
matki i dziecka/dzieci.

Or. et

Poprawka 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki i 
dziecka/dzieci.

4. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
odpowiedniego urlopu w szczególnych 
przypadkach obejmujących przedwczesny 
poród, urodzenie martwego dziecka, 
cesarskie cięcie, hospitalizacja dzieci po 
urodzeniu, dzieci niepełnosprawne, 
niepełnosprawne matki, nastoletnie matki, 
porody mnogie lub porody mające miejsce 
w okresie 18 miesięcy od ostatniego 
porodu. Okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego po porodzie powinien 
być proporcjonalny i powinien pozwalać 
na zaspokojenie szczególnych potrzeb 
matki i dziecka/dzieci.

Or. en

Poprawka 137
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki 
i dziecka/dzieci.

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego, pełnopłatnego urlopu 
macierzyńskiego w przypadku 
przedwczesnego porodu, gdy dziecko 
urodziło się martwe, w przypadku 
cesarskiego cięcia, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych, gdy matka jest osobą 
niepełnosprawną lub nastoletnią, w 
przypadku porodów mnogich oraz gdy 
poród następuje w okresie 18 miesięcy po 
poprzednim porodzie. Okres dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego po porodzie
powinien być proporcjonalny i powinien 
pozwalać na zaspokojenie szczególnych 
potrzeb matki i dziecka/dzieci. Państwa 
członkowskie zapewniają także okres 
pełnopłatnego, dwunastotygodniowego 
urlopu w przypadku, gdy dziecko urodziło 
się martwe.

Or. pt

Poprawka 138
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki 

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dłuższego urlopu macierzyńskiego w 
szczególnych przypadkach uzasadnionych 
medycznie, na przykład w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
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i dziecka/dzieci. proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki i 
dziecka/dzieci.

Or. es

Poprawka 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki i
dziecka/dzieci.

4. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające przyznanie 
dodatkowego urlopu w przypadku 
przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki i 
dziecka/dzieci. W przypadku dzieci 
niepełnosprawnych przyznaje się 
dodatkowy urlop o długości co najmniej 
ośmiu tygodni.

Or. en

Uzasadnienie

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi stanowi dodatkowe wyzwanie fizyczne, psychiczne i 
moralne dla pracujących matek. Ich wysiłki zmierzające do sprostania wyzwaniu powinny 
znaleźć uznanie w oczach społeczeństwa. Już w czasie ciąży matki dzieci niepełnosprawnych 
muszą dokonać wielu dodatkowych przygotowań, aby zagwarantować dobry rozwój dziecka. 
Określenie dodatkowego urlopu wydaje się nieodzowne, aby pozwolić pracownicom w ciąży i 
pracującym matkom niepełnosprawnych dzieci na udźwignięcie wyzwania i dokonanie 
koniecznych przygotowań.
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Poprawka 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden urlop chorobowy związany 
z chorobą lub powikłaniami wynikającymi 
z ciąży, mający miejsce cztery tygodnie 
przed porodem lub wcześniej, nie wpływa 
na okres trwania urlopu macierzyńskiego.

skreślony

Or. de

Poprawka 141
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden urlop chorobowy związany z 
chorobą lub powikłaniami wynikającymi z 
ciąży, mający miejsce cztery tygodnie 
przed porodem lub wcześniej, nie wpływa 
na okres trwania urlopu 
macierzyńskiego.”

skreślony

Or. et

Uzasadnienie

Urlop macierzyński oznacza nieobecność w pracy. Jeżeli kobieta miała wrócić do pracy po 
urlopie macierzyńskim, ale zachorowała (np. cierpi na depresję), może uzyskać świadectwo 
niezdolności do pracy tak samo, jak ktokolwiek inny. W tym przypadku nie występuje 
dyskryminacja. Należy uwzględnić inny punkt, a mianowicie fakt, że w wielu państwach 
członkowskich po urlopie macierzyńskim następuje urlop rodzicielski.
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Poprawka 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do pracownic prowadzących 
działalność na własny rachunek.

Or. de

Poprawka 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W przypadku gdy ustawodawstwo 
i/lub praktyka krajowa przewiduje urlop 
macierzyński przekraczający 18 tygodni, 
można wliczyć tę nadwyżkę do 
dodatkowego okresu urlopu 
macierzyńskiego na mocy ust. 3 i 4. 

Or. en

Poprawka 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Państwa członkowskie są zachęcane 
do objęcia w ramach prawa krajowego 
pracownic samozatrudnionych przepisami 
prawnymi odpowiadającymi 
uregulowaniom niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Sytuacja prawna pracownic samozatrudnionych znacznie się różni w zależności od państwa 
członkowskiego, a zatem każdy kraj powinien wprowadzić ramy prawne mające na celu 
ochronę tych pracownic.

Poprawka 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Państwa członkowskie gwarantują 
prawa matki poprzez zapewnienie 
specjalnych warunków pracy 
umożliwiających pomoc dziecku 
niepełnosprawnemu.

Or. en

Poprawka 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Artykuł 8a
Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki dla zagwarantowania, że 
przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące 
urlopu macierzyńskiego mają również 
zastosowanie w przypadku adopcji dzieci 
poniżej 12 miesiąca życia.”

Or. en

Poprawka 147
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy) 
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Artykuł 8a
Urlop ojcowski/współmacierzyński
1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu 
zagwarantowania, że pracownik, którego 
partnerka życiowa niedawno urodziła 
dziecko, jest uprawniony do 
nieprzerwanego, w pełni płatnego urlopu 
ojcowskiego/współmacierzyńskiego, bez 
możliwości przenoszenia, w wymiarze co 
najmniej czterech tygodni, z czego dwa 
tygodnie są obowiązkowe, 
wykorzystywanego po porodzie małżonki 
lub partnerki.
Zdecydowanie zachęca się państwa 
członkowskie, które jeszcze nie 
wprowadziły obowiązkowego, 
pełnopłatnego urlopu 
ojcowskiego/współmacierzyńskiego, bez 
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możliwości przenoszenia, w wymiarze co 
najmniej dwóch tygodni 
wykorzystywanego po porodzie małżonki 
lub partnerki, do uczynienia tego w celu 
promowania równego udziału obojga 
rodziców w godzeniu praw i obowiązków 
rodzinnych.

2. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne dla zagwarantowania 
pracownikom, których partnerka życiowa 
niedawno urodziła dziecko, urlopu 
specjalnego obejmującego część 
niewykorzystanego urlopu 
macierzyńskiego w przypadku śmierci lub 
niezdolności fizycznej matki.”

Or. pt

Poprawka 148
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień i 
wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki gwarantujące, że 
pracodawcy nie mogą w dowolnej chwili 
przerwać urlopu macierzyńskiego, 
ojcowskiego lub urlopu specjalnego 
przyznanego na opiekę nad dzieckiem 
oraz zakazujące zwolnień i wszelkich 
przygotowań do zwolnień pracownic 
w rozumieniu art. 2, w okresie od początku 
ciąży do jednego roku po zakończeniu
urlopu macierzyńskiego przewidzianego 
w art. 8 ust. 1. Zwolnienie w trakcie tego 
okresu jest uznawane za zwolnienie 
o charakterze dyskryminacyjnym 
i powinno być należycie uzasadnione na 
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piśmie, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

Or. pt

Poprawka 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień i 
wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę. 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki gwarantujące, że 
pracodawcy nie mogą w dowolnej chwili 
przerwać urlopu macierzyńskiego lub 
urlopu specjalnego przyznanego na 
opiekę nad dzieckiem oraz zakazujące 
zwolnień i wszelkich przygotowań do 
zwolnień pracownic w rozumieniu art. 2, 
w okresie od początku ciąży do co 
najmniej sześciu miesięcy po zakończeniu 
urlopu macierzyńskiego przewidzianego 
w art. 8 ust. 1.
Zwolnienie w trakcie tego okresu musi 
być oficjalnie uzasadnione i należycie 
przedstawione na piśmie, chyba że 
zachodzą szczególne przyczyny 
niezwiązane ze stanem pracownic, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

Or. en
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Poprawka 150
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień 
i wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zakazujące zwolnień 
i wszelkich przygotowań do zwolnień 
pracownic w rozumieniu art. 2, w okresie 
od początku ciąży do dwóch miesięcy po 
zakończeniu urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 ust. 1, chyba że 
zachodzą szczególne przyczyny 
niezwiązane z ich stanem, dopuszczone 
w przepisach krajowych lub praktyce oraz, 
w stosownych przypadkach, odpowiednie 
władze wyraziły na to zgodę.

Or. fr

Uzasadnienie

Niezbędna jest ochrona kobiet przez pewien czas po powrocie do pracy po urlopie 
macierzyńskim.

Poprawka 151
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 

2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
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zwolnienie ma miejsce w ciągu sześciu
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca, na żądanie pracownicy, 
której to dotyczy, winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia.

zwolnienie ma miejsce w ciągu ośmiu
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca, na żądanie pracownicy, 
której to dotyczy, winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Niezbędna jest ochrona kobiet przez pewien czas po powrocie do pracy po urlopie 
macierzyńskim.

Poprawka 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu sześciu 
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca, na żądanie 
pracownicy, której to dotyczy, winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia.

(2) Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu sześciu 
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia. Nie narusza to 
przedmiotowych przepisów prawa 
krajowego dotyczących wypowiedzenia. 

Or. de
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Poprawka 153
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu sześciu 
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca, na żądanie 
pracownicy, której to dotyczy, winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia.

2. Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu sześciu 
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia.

Or. fr

Poprawka 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – punkt 4 a (nowy)

Poprawka

4a. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki dla zapewnienia 
pracownikom w czasie urlopu 
macierzyńskiego takiej samej ochrony 
przed zwolnieniem, którą przepisy art. 1 
zapewniają pracownicom w rozumieniu 
art. 2.

Or. en
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Poprawka 155
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a ) Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadkach, o których mowa
w art. 5-7, prawa pracownicze związane
z umową o pracę, obejmujące 
utrzymanie płatności na jej podstawie 
i/lub prawa do odpowiednich zasiłków, 
przysługują pracownicom w rozumieniu 
art. 2 zgodnie z przepisami krajowymi 
i/lub praktyką;”

Or. fr

Poprawka 156
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa. Punkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
"b) utrzymanie płatności [...] lub prawa 
do odpowiednich zasiłków pracownic
w rozumieniu art. 2;”

Or. fr
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Poprawka 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 3
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawo pracownic w rozumieniu art. 2 do 
powrotu do swojej pracy lub na 
równorzędne stanowisko na warunkach nie
mniej dla nich korzystnych, oraz do 
korzystania z wszelkiej poprawy 
warunków pracy, do której byłyby one 
uprawnione w trakcie swojej nieobecności.

c) prawo pracownic w rozumieniu art. 2 do 
powrotu do swojej pracy lub na 
równorzędne stanowisko na warunkach nie 
mniej dla nich korzystnych, oraz do 
korzystania z wszelkiej poprawy 
warunków pracy, do której byłyby one 
uprawnione w trakcie swojej nieobecności;
w wyjątkowych przypadkach, takich jak 
restrukturyzacja lub głęboka 
reorganizacja procesu produkcji, należy 
zapewnić reprezentantom interesów 
pracowniczych możliwość omówienia 
z pracodawcą wpływu tych zmian na 
sytuację pracowników, których to dotyczy.

Or. de

Poprawka 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zasiłek, o którym mowa w ust. 3, lit. b) 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Taka górna 
granica nie może być niższa od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice 

(3) zasiłek, o którym mowa w ust. 3 lit. b), 
nie może być niższy od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice 
w rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy 
w pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy lub niższy od dwóch trzecich 
ostatnich wynagrodzeń miesięcznych 
danej pracownicy według prawa 
krajowego, przy czym ustawodawca 
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w rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy 
w pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy. Państwa członkowskie mogą 
ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.

krajowy może ustalić górne granice 
i okres stanowiący podstawę obliczenia. 

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 159
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. zasiłek, o którym mowa w ust. 2, lit. b) 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Taka górna 
granica nie może być niższa od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice 
w rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy 
w pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy. Państwa członkowskie mogą 
ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.

3. zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu 
podczas obowiązkowego okresu.

Or. fr
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z dyrektywą 2006/54/WE.

Poprawka 160
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Taka górna 
granica nie może być niższa od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice w 
rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy w 
pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy. Państwa członkowskie mogą 
ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.

3) zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające dochodom, 
jakie pracownik ten otrzymałby na urlopie 
chorobowym lub mieszczące się w ramach 
pułapu ustalonego zgodnie z krajowymi 
przepisami prawnymi. Państwa 
członkowskie lub partnerzy społeczni 
powinni ustalić poziom świadczenia, który 
gwarantuje poszanowanie praw kobiet 
oraz pełne równouprawnienie płci.

Or. da

Uzasadnienie

Ze względu na zasadę pomocniczości przepis taki powinien zostać pozostawiony w gestii 
państw członkowskich. Ustalanie poziomu świadczeń socjalnych i decyzje o wynagrodzeniach 
są i powinny należeć do uprawnień poszczególnych krajów.

Poprawka 161
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Taka górna 
granica nie może być niższa od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice 
w rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy 
w pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy. Państwa członkowskie mogą 
ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.

3) zasiłek, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające ostatniemu 
wynagrodzeniu miesięcznemu lub 
średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu, 
przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Państwa 
członkowskie mogą ustalić okres 
stanowiący podstawę obliczenia 
wspomnianego średniego wynagrodzenia 
miesięcznego.

Or. fr

Poprawka 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c a) (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a. zasiłek otrzymywany przez 
pracownice w rozumieniu art. 2 nie będzie 
niższy od zasiłku otrzymywanego przez 
pracownice, które niedawno rodziły lub 
karmią piersią w rozumieniu art. 2 
w przypadku przerwy w pracy 
spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy.”

Or. en
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Poprawka 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera d a) (nowa)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
„5a. państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki celem zachęcenia 
pracodawców do promowania dialogu 
między partnerami społecznymi na rzecz 
zapewnienia reintegracji i wsparcia 
szkoleniowego dla pracownic wracających 
do pracy po urlopie macierzyńskim, jeżeli 
zachodzi taka konieczność i/lub jeżeli 
wnosi o to pracownica i jest to zgodne z 
ustawodawstwem krajowym.”

Or. en

Poprawka 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dodaje się art. 11a w brzmieniu:
„Artykuł 11a 
Przerwa w pracy na czas karmienia 
piersią 
Matka karmiąca piersią swoje dziecko jest 
uprawniona do przerwy w pracy z tytułu 
karmienia piersią. Wzywa się państwa 
członkowskie do należytego uwzględnienia 
matek karmiących. ”

Or. en
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Poprawka 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Dodaje się art. 11b w brzmieniu:
„Artykuł 11b
Zapobieganie dyskryminacji
Państwa członkowskie zachęcają 
pracodawców do przyjmowania –
w formie umów zbiorowych lub 
wprowadzania praktyk – skutecznych 
środków na rzecz unikania dyskryminacji 
wobec kobiet ze względu na ciążę, 
macierzyństwo lub urlop adopcyjny.”

Or. en

Poprawka 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 7
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12 d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodaje się art. 12d w brzmieniu:
„Artykuł 12d
Organ ds. równości
 Państwa członkowskie gwarantują, że 
organ lub organy wyznaczone zgodnie 
z art. 20 dyrektywy 2002/73/WE, 
przekształconej dyrektywą 2006/54/WE, 
do spraw promowania, analizowania, 
monitorowania i wspierania równego 

skreślony
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traktowania wszystkich osób bez 
dyskryminacji ze względu na płeć 
posiadają dodatkowo kompetencje 
w odniesieniu do kwestii wchodzących 
w zakres niniejszej dyrektywy, 
w przypadku gdy kwestie te dotyczą przede 
wszystkim równości traktowania, a nie 
tylko zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników.”

Or. de

Uzasadnienie

Również w przypadku środków ułatwiających godzenie pracy i życia prywatnego należy 
uwzględnić cel zmniejszania biurokracji. Powierzenie krajowym organom ds. równego 
traktowania dodatkowych zadań z zakresu ochrony macierzyństwa wydaje się być sprzeczne 
z tym celem. 

Poprawka 167
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia [pięć lat po 
przyjęciu] r. i następnie raz na pięć lat 
państwa członkowskie i krajowe organy ds. 
równości przekazują Komisji wszelkie 
informacje niezbędne do sporządzenia 
przez Komisję sprawozdania dotyczącego 
stosowania dyrektywy 92/85/EWG 
zmienionej niniejszą dyrektywą, 
przeznaczonego dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

1. Najpóźniej do dnia [trzy lata po 
przyjęciu] r. i następnie raz na trzy lata 
państwa członkowskie i krajowe organy ds. 
równości przekazują Komisji wszelkie 
informacje niezbędne do sporządzenia 
przez Komisję sprawozdania dotyczącego 
stosowania dyrektywy 92/85/EWG 
zmienionej niniejszą dyrektywą, 
przeznaczonego dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. fr
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Poprawka 168
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 
odpowiednio opinie partnerów społecznych 
oraz zainteresowanych organizacji 
pozarządowych. Zgodnie z zasadą 
uwzględniania problematyki płci 
sprawozdanie to zawiera, między innymi, 
ocenę wpływu podjętych środków na 
kobiety i mężczyzn. W świetle 
otrzymanych informacji sprawozdanie to 
zawiera, w razie potrzeby, propozycje 
zmian i uaktualnienia dyrektywy 
92/85/EWG zmienionej niniejszą 
dyrektywą.

2. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 
odpowiednio opinie partnerów społecznych 
oraz zainteresowanych organizacji 
pozarządowych. W świetle otrzymanych 
informacji sprawozdanie to zawiera, 
w razie potrzeby, propozycje zmian 
i uaktualnienia dyrektywy 92/85/EWG 
zmienionej niniejszą dyrektywą.

Or. fr

Uzasadnienie

Dopóki mężczyzna nie może ze względu na swoje uwarunkowania biologiczne rodzić dzieci 
ani karmić piersią, niniejsza dyrektywy dotyczy wyłącznie pracownic w ciąży, pracownic, 
które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią. Nie jest zatem uzasadnione 
przywoływanie problematyki płci. Jeżeli uwarunkowania biologiczne mężczyzn pozwolą im 
kiedykolwiek na rodzenie dzieci, wtedy zasady uwzględniania aspektu płci musiałby mieć 
zastosowanie, ponieważ mężczyzna i kobieta znaleźliby się w porównywalnej sytuacji.

Poprawka 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 
odpowiednio opinie partnerów społecznych 
oraz zainteresowanych organizacji 
pozarządowych. Zgodnie z zasadą 
uwzględniania problematyki płci 
sprawozdanie to zawiera, między innymi, 

2. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 
odpowiednio opinie partnerów społecznych 
oraz zainteresowanych organizacji 
pozarządowych. Zgodnie z zasadą 
uwzględniania problematyki płci 
sprawozdanie to zawiera, między innymi, 
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ocenę wpływu podjętych środków na 
kobiety i mężczyzn. W świetle 
otrzymanych informacji sprawozdanie to 
zawiera, w razie potrzeby, propozycje 
zmian i uaktualnienia dyrektywy 
92/85/EWG zmienionej niniejszą 
dyrektywą.

ocenę wpływu podjętych środków na 
kobiety i mężczyzn. Zawiera również 
ocenę wpływu analizującą w skali Unii 
zarówno społeczne, jak i gospodarcze 
skutki dodatkowego wydłużenia okresu 
urlopu macierzyńskiego. W świetle 
otrzymanych informacji sprawozdanie to 
zawiera, w razie potrzeby, propozycje 
zmian i uaktualnienia dyrektywy 
92/85/EWG zmienionej niniejszą 
dyrektywą.

Or. en


