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Poprawka 1
Edite Estrela
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 5

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 czynniki 
zniechęcające kobiety do uczestnictwa 
w rynku pracy i dążyć do 
zagwarantowania do 2010 r. miejsc 
w instytucjach opieki nad dzieckiem dla 
co najmniej 90% dzieci 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 2
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 7 i 84

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6d) W globalnej strategii karmienia 
niemowląt i małych dzieci Światowej 
Organizacji Zdrowia z dnia 16 kwietnia 
2002, popartej rezolucją nr 55.25 
55. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, 
stwierdza się, że tylko karmienie piersią 
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przez pierwszych sześć miesięcy życia 
dziecka gwarantuje optymalny wzrost 
i rozwój. W oparciu o tę rezolucję państwa 
członkowskie powinny zachęcać do 
ustanowienia urlopów pozwalających na 
realizację tego celu.

Or. en

Poprawka 3
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 16, 101, 111

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby pomóc pracownikom 
w godzeniu życia zawodowego 
i rodzinnego oraz aby osiągnąć 
rzeczywiste równouprawnienie płci, należy 
uprawnić mężczyzn do płatnego urlopu 
ojcowskiego przyznawanego na zasadach 
równoważnych z zasadami urlopu 
macierzyńskiego, z wyjątkiem zasad 
dotyczących jego długości, w celu 
stopniowego tworzenia niezbędnych do 
tego warunków. Uprawnienie to należy 
również dać parom niebędącym w związku 
małżeńskim. 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. en



AM\804430PL.doc 5/13 PE439.072v01-00

PL

Poprawka 4
Edite Estrela
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Aby ułatwić pracownikom godzenie 
życia zawodowego i rodzinnego, kluczowe 
jest ustanowienie dłuższego urlopu 
macierzyńskiego i ojcowskiego, w tym 
w przypadku adopcji dziecka poniżej 12. 
miesiąca życia. Pracownik, który 
adoptował dziecko poniżej 12. miesiąca 
życia, powinien mieć takie same prawa jak 
rodzic biologiczny oraz możliwość wzięcia 
urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego na 
takich samych warunkach.

Or. en

Poprawka 5
Edite Estrela, Siiri Oviir
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 29 i 115 

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g. Artykuł 7 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Artykuł 7
Praca nocna

1. Państwa członkowskie przyjmują
niezbędne środki, aby zagwarantować, 
że pracownice, o których mowa w art. 2, 
nie będą zobowiązane do wykonywania 
pracy nocnej i do pracy w godzinach 
nadliczbowych:
a) w okresie dziesięciu tygodni przed 
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spodziewanym terminem porodu;
b) w pozostałym okresie ciąży, jeżeli będzie 
tego wymagało zdrowie kobiety lub 
nienarodzonego dziecka;
c) przez cały okres karmienia piersią.
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.”

Or. en

Poprawka 6
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 31, 32 i 122 

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, 

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

uprawnienie do nieprzerwanego urlopu 
macierzyńskiego, trwającego co najmniej 
20 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

Przy obliczaniu tego 
dwudziestotygodniowego okresu należy 
uwzględnić następujące zasady: 
- w odniesieniu do ostatnich 6 tygodni 
okresu, o którym mowa w ust. 1, 
obowiązujący system urlopu rodzinnego 
dostępnego na poziomie krajowym można 
uznać za urlop macierzyński dla celów 
niniejszej dyrektywy pod warunkiem, że 
przewiduje on ogólną ochronę pracownic 
w rozumieniu art. 2 niniejszej dyrektywy, 
odpowiadającą poziomowi określonemu 
przez niniejszą dyrektywę. W takim 
przypadku łączny okres udzielonego 
urlopu musi być dłuższy od okresu urlopu 
rodzicielskiego, o którym mowa 
w dyrektywie 96/34/WE;
- wynagrodzenie za ostatnie 6 tygodni 
urlopu nie może być niższe niż zasiłek, 
o którym mowa w art. 11 ust. 3, lub 
opcjonalnie wynagrodzenie za cały okres 
urlopu macierzyńskiego może odpowiadać 
średnio wynagrodzeniu obliczonemu dla 
pierwszych 14 tygodni urlopu, jeżeli 
miesięczne wynagrodzenie obliczone dla 
tych 14 tygodni odpowiada 
wynagrodzeniu z ostatniego miesiąca lub 
średniej wynagrodzenia miesięcznego;
- jeżeli dane państwo członkowskie 
ustanowiło co najmniej 
osiemnastotygodniowy okres 
pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego, to 
może ono zdecydować, że ostatnie 2 
tygodnie przyznawane są w formie urlopu 
rodzicielskiego dostępnego na szczeblu 
krajowym, przy takim samym poziomie 
wynagrodzenia.

Or. en
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Poprawka 7
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 33, 127 i 128

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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
macierzyński po porodzie. Zachowuje się 
przepisy ustawodawstwa krajowego, które 
przewidują obowiązkowy urlop 
macierzyński przed porodem. Państwa 
członkowskie przyjmują 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 okres 
obowiązkowego urlopu ma zastosowanie 
do wszystkich pracownic niezależnie od 
liczby dni przepracowanych przed 
porodem.

Or. en

Poprawka 8
Edite Estrela
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W przypadku porodu mnogiego 
obowiązkowy okres urlopu 
macierzyńskiego, o którym mowa w ust. 2, 
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przedłużany jest o jeden miesiąc na każde 
dodatkowe dziecko zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym.

Or. en

Poprawka 9
Edite Estrela, Siiri Oviir
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 37 i 133

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Pracownica dokonuje zgłoszenia 
o wyborze okresu, w którym zamierza 
wziąć urlop macierzyński, najpóźniej 
miesiąc przed jego rozpoczęciem.

Or. en

Poprawka 10
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 38, 135 i 138

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 
dodatkowego, pełnopłatnego urlopu 
macierzyńskiego w szczególnych 
sytuacjach uzasadnionych względami 
medycznymi, takich jak przedwczesny 
poród, gdy dziecko jest niepełnosprawne, 
gdy matka jest osobą niepełnosprawną lub 
nastoletnią, porody mnogie lub 
w przypadku, gdy poród ma miejsce 
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w ciągu osiemnastu miesięcy po 
poprzednim porodzie. Okres dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego po porodzie
powinien być proporcjonalny i powinien 
pozwalać na zaspokojenie szczególnych 
potrzeb matki i dziecka/dzieci.
W przypadku gdy ustawodawstwo i/lub 
praktyka krajowa przewiduje urlop 
macierzyński lub ojcowski przekraczający 
20 tygodni, można wliczyć tę nadwyżkę do 
dodatkowego okresu urlopu 
macierzyńskiego na mocy ust. 3 i 4.

Or. en

Poprawka 11
Edite Estrela
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 43

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. Wprowadza się art. 8a w brzmieniu:
„Artykuł 8a

Urlop ojcowski
1. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
pracownik, którego partnerka życiowa 
niedawno urodziła, jest uprawniony do 
nieprzerwanego, pełnopłatnego urlopu 
ojcowskiego, bez możliwości przenoszenia, 
w wymiarze co najmniej dwóch tygodni, 
wykorzystywanego przed lub po porodzie 
małżonki lub partnerki w okresie urlopu 
macierzyńskiego.
Zdecydowanie zachęca się państwa 
członkowskie, które jeszcze nie 
wprowadziły obowiązkowego, 
pełnopłatnego urlopu ojcowskiego, bez 
możliwości przenoszenia, w wymiarze co 
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najmniej dwóch tygodni, 
wykorzystywanego w okresie urlopu 
macierzyńskiego po porodzie małżonki lub 
partnerki, aby uczyniły to w celu 
promowania równego udziału obojga 
rodziców w godzeniu praw i obowiązków 
rodzinnych.
2. Państwa członkowskie przyjmują 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. en

Poprawka 12
Edite Estrela
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Dodaje się art. 8b w brzmieniu:
„Artykuł 8b

Urlop adopcyjny
Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki dla zagwarantowania, że 
przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące 
urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego 
mają również zastosowanie w przypadku 
adopcji dziecka poniżej 12. miesiąca 
życia.”

Or. en
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Poprawka 13
Edite Estrela, Ilda Figueiredo, ECR
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 45, 148 i 149

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 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

Poprawka 14
Edite Estrela
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 57 (z uwzględnieniem ustępu przyjętego 
przez komisję EMPL)

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 

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

średniemu wynagrodzeniu miesięcznemu.
Pracownice na urlopie macierzyńskim 
otrzymują pełne wynagrodzenie, a zasiłek 
wynosi 100% ostatniego wynagrodzenia 
miesięcznego lub średniego 
wynagrodzenia miesięcznego. Państwa 
członkowskie mogą ustalić okres 
stanowiący podstawę obliczenia 
wspomnianego średniego wynagrodzenia 
miesięcznego.

Or. en


