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Poprawka 15
Rovana Plumb

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 4 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(4) Parlament Europejski wielokrotnie 
zwracał się do Komisji o zweryfikowanie 
dyrektywy 86/613/EWG, zwłaszcza po to 
by zwiększyła się ochrona macierzyństwa 
kobiet prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz by poprawiła się 
sytuacja małżonków osób prowadzących 
na własny rachunek działalność rolniczą.

(4) Parlament Europejski wielokrotnie 
zwracał się do Komisji o zweryfikowanie 
dyrektywy 86/613/EWG, zwłaszcza po to, 
by zwiększyła się ochrona macierzyństwa 
kobiet prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz by poprawiła się 
sytuacja małżonków osób prowadzących 
działalność na własny rachunek.

Or. ro

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy nie powinien być ograniczony do osób prowadzących działalność rolniczą 
na własny rachunek i ich małżonków lub uznanych partnerów.  Osoby, które wykonują wolne 
zawody lub są rzemieślnikami bądź handlowcami, nie powinny być poszkodowane dlatego, że 
wybrały działalność w sektorze innym niż rolnictwo.

Poprawka 16
Norica Nicolai

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 16 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(16) Z uwagi na swój udział w rodzinnej 
działalności gospodarczej małżonkowie lub 
partnerzy życiowi, jeżeli i w stopniu, w 
jakim uznawani są oni przez prawo 
krajowe, osób prowadzących działalność 
na własny rachunek, które mają dostęp do 
systemu ochrony socjalnej, powinni także 
mieć prawo do korzystania z ochrony 
socjalnej. Państwa członkowskie powinny 
być zobowiązane do przedsięwzięcia 
niezbędnych środków w celu 
zorganizowania takiej ochrony socjalnej 

(16) Z uwagi na swój udział w rodzinnej 
działalności gospodarczej małżonkowie lub 
partnerzy życiowi, jeżeli i w stopniu, w 
jakim uznawani są oni przez prawo 
krajowe, osób prowadzących działalność 
na własny rachunek, które mają dostęp do 
systemu ochrony socjalnej, powinni także 
mieć prawo do korzystania z ochrony 
socjalnej. Państwa członkowskie powinny 
być zobowiązane do przedsięwzięcia 
niezbędnych środków w celu 
zorganizowania takiej ochrony socjalnej 
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zgodnie z prawem krajowym. W 
szczególności do państw członkowskich 
należy decyzja, czy taka ochrona socjalna 
powinna być obowiązkowa czy 
dobrowolna. Państwa członkowskie mają 
prawo postanowić, że taka ochrona 
socjalna może być proporcjonalna w 
stosunku do udziału w działalności osoby 
prowadzącej działalność na własny 
rachunek lub poziomu składki. Bez 
uszczerbku dla niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie mogą utrzymać 
krajowe regulacje, zgodnie z którymi 
dostęp do określonych systemów ochrony 
socjalnej lub do określonego poziomu 
ochrony, w tym do szczególnych 
warunków finansowania, jest ograniczony 
do pewnych grup osób prowadzących 
działalność na własny rachunek lub do 
pewnych zawodów, pod warunkiem że 
zapewniony zostanie dostęp do systemu 
powszechnego.

zgodnie z prawem krajowym. W 
szczególności do państw członkowskich 
należy decyzja, czy taka ochrona socjalna 
powinna być obowiązkowa czy 
dobrowolna. Państwa członkowskie mają 
prawo postanowić, że taka ochrona 
socjalna może być proporcjonalna w 
stosunku do udziału w działalności osoby 
prowadzącej działalność na własny 
rachunek lub poziomu składki. Bez 
uszczerbku dla niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie mogą utrzymać 
krajowe regulacje, zgodnie z którymi 
dostęp do określonych systemów ochrony 
socjalnej lub do określonego poziomu 
ochrony, w tym do szczególnych 
warunków finansowania, jest ograniczony 
do pewnych grup osób prowadzących 
działalność na własny rachunek, takich jak 
znajdujące się w gorszej sytuacji osoby 
prowadzące działalność na własny 
rachunek, które należą do mniejszości, lub 
do pewnych zawodów, pod warunkiem że 
zapewniony zostanie dostęp do systemu 
powszechnego.

Or. en

Poprawka 17
Rovana Plumb

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 17 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17) Szczególna sytuacja ekonomiczna i 
fizyczna kobiet ciężarnych prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz 
ciężarnych małżonek i partnerek 
życiowych – jeżeli i w stopniu, w jakim 
uznawane są one przez prawo krajowe –
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek sprawia, iż konieczne jest 
przyznanie im prawa do świadczeń 
macierzyńskich. Państwa członkowskie 

(17) Szczególna sytuacja ekonomiczna i 
fizyczna kobiet ciężarnych prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz 
ciężarnych małżonek i partnerek 
życiowych – jeżeli i w stopniu, w jakim 
uznawane są one przez prawo krajowe –
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek sprawia, iż konieczne jest 
przyznanie im prawa do świadczeń 
macierzyńskich. Państwa członkowskie 
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zachowują kompetencję do organizowania 
takich świadczeń, w tym do ustalania 
poziomu składek oraz dokonywania 
wszystkich uzgodnień dotyczących 
świadczeń i płatności, pod warunkiem że 
spełnione są minimalne wymogi określone 
w niniejszej dyrektywie. W szczególności 
państwa członkowskie mogą określić, w 
jakim okresie przed porodem lub po nim 
przysługuje prawo do świadczeń 
macierzyńskich. Ponadto przy ustalaniu 
składki lub świadczenia można wziąć pod 
uwagę sytuację ekonomiczną danej osoby 
lub rodziny.

zachowują kompetencję do organizowania 
takich świadczeń, w tym do ustalania 
poziomu składek oraz dokonywania 
wszystkich uzgodnień dotyczących 
świadczeń i płatności, pod warunkiem że 
spełnione są minimalne wymogi określone 
w niniejszej dyrektywie. W szczególności 
państwa członkowskie mogą określić, w 
jakim okresie przed porodem lub po nim 
przysługuje prawo do świadczeń 
macierzyńskich.

Or. ro

Uzasadnienie

Sytuacja ekonomiczna danej osoby i rodziny jest nieprecyzyjnych kryteriów o szeregu 
znaczeń, które różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. 

Poprawka 18
Astrid Lulling

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 17a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17a) Długość okresu, w którym kobietom 
pracującym na własnych rachunek, 
małżonkom lub, jeżeli i w stopniu, w jakim 
uznawane są one przez prawo krajowe, 
partnerkom życiowym osób pracujących 
na własnych rachunek przyznawane są 
świadczenia macierzyńskie, jest zbliżona 
do okresu urlopu macierzyńskiego 
obowiązującego obecnie na poziomie UE. 
W przypadku gdy długość urlopu 
macierzyńskiego zatrudnionych podlega 
zmianie na poziomie UE, Komisja 
powinna przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ocenę dotyczącą 
ewentualnej konieczności zmiany okresu, 
w którym kobietom pracującym na 
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własnych rachunek, małżonkom lub 
partnerkom życiowym osób pracujących 
na własnych rachunek, o których mowa w 
art. 2, należą się świadczenia 
macierzyńskie. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uwzględnienie zmieniającej się sytuacji w zakresie ochrony 
macierzyństwa kobiet zatrudnionych oraz umożliwienie zmiany okresu przyznawania 
świadczeń macierzyńskich przysługujących kobietom prowadzącym działalność na własny 
rachunek oraz małżonkom i partnerkom życiowym osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, jeżeli sprawozdanie Komisji w sprawie oceny sytuacji w tym zakresie proponuje 
zmianę w tym kierunku.

Poprawka 19
Rovana Plumb

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 17a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17a) Kobiety w ciąży prowadzące 
działalność na własny rachunek, ciężarne 
małżonki lub, jeżeli i w stopniu, w jakim 
uznawane są one przez prawo krajowe, 
partnerki życiowe osób pracujących na 
własny rachunek, są uprawione do 
otrzymywania świadczeń macierzyńskich 
w okresie równym okresowi urlopu 
macierzyńskiego, do którego pracujące 
kobiety są upoważnione na mocy 
dyrektywy 92/85/EWG z dnia 19 
października 1992 r. w sprawie 
wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w 
ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, 
i pracownic karmiących piersią. W 
przypadku zmian dotyczących okresu 
urlopu macierzyńskiego, o którym mowa 
w dyrektywie 92/85/EWG kobiety w ciąży 
prowadzące działalność na własny 
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rachunek, ciężarne małżonki lub, jeżeli i 
w stopniu, w jakim uznawane są one przez 
prawo krajowe, partnerki życiowe osób 
pracujących na własny rachunek, 
powinny automatycznie zostać objęte 
nowymi przepisami.

Or. ro

Uzasadnienie

Kobiety pracujące na własny rachunek, małżonki lub partnerki życiowe osób pracujących na 
własny rachunek, które zdecydowały się na dziecko, są pozbawione dochodów w okresie 
przerwy w działalności. Większość osób pracujących na własny rachunek prowadzi 
działalność sama i nie mogą one liczyć na to, że pracodawcy zachowają dla nich stanowisko 
pracy, dlatego muszą oszczędzać środki na ten okres lub prowadzić działalność w czasie ciąży 
i bezpośrednio po narodzinach dziecka. Rozwiązaniem byłoby umożliwienie im korzystania z 
ochrony socjalnej i płatnego urlopu, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 92/85/EWG. 

Poprawka 20
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 17a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17a) Okres, w którym świadczenia 
macierzyńskie mogą zostać przyznane 
kobietom pracującym na własny rachunek 
oraz współpracującym małżonkom lub, 
jeżeli i w stopniu, w jakim uznawane są 
one przez prawo krajowe, partnerkom 
życiowym osób zatrudnionych na własny 
rachunek, powinien być równy okresowi 
urlopu macierzyńskiego pracownic 
ustanowionemu w prawie krajowym.

Or. en
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Poprawka 21
Ilda Figueiredo

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 17a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17a) Okres, w którym osoby pracujące na 
własny rachunek i ich małżonkowie są 
uprawnieni do świadczeń macierzyńskich, 
jest równy okresowi ustanowionemu na 
mocy dyrektywy Rady 92/85/EWG z dnia 
19 października 1992 r. w sprawie 
wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w 
ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, 
i pracownic karmiących piersią.

Or. pt

Uzasadnienie

Osoby pracujące na własny rachunek i ich małżonkowie powinni mieć prawa ustanowione w 
tej lub przyszłej dyrektywie dotyczącej tej dziedziny.  

Poprawka 22
Rovana Plumb

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 17b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17b) Pracujące na własny rachunek 
kobiety w ciąży, podobnie jak ciężarne 
małżonki osób pracujących na własny 
rachunek lub, jeżeli i w stopniu, w jakim 
uznawane są one przez prawo krajowe, 
partnerki życiowe mają prawo wyboru 
okresu obowiązkowego urlopu 
macierzyńskiego w granicach określonych 
na mocy dyrektywy 92/85/EWG.

Or. ro
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Uzasadnienie

Przerwanie obecności na rynku pracy z powodu konieczności wykorzystania obowiązkowego 
urlopu może w niektórych przypadkach oznaczać utratę kontaktów i sieci klientów. 

Poprawka 23
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 18a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(18a) Rządy krajowe powinny zapewnić 
natychmiastowy dostęp do usług 
niezbędnych w okresie macierzyństwa 
ciężarnym kobietom pracującym na 
własny rachunek lub tym, które właśnie 
urodziły, oraz kobietom karmiącym 
piersią i małżonkom osób pracujących na 
własny rachunek, współpracującym z nimi 
w spółce/przedsiębiorstwie, które są 
ciężarne, dopiero urodziły i karmią piersią

Or. en

Poprawka 24
Norica Nicolai

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 20 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(20) Osoby, które doznały dyskryminacji 
ze względu na płeć powinny dysponować 
odpowiednimi środkami ochrony prawnej. 
Aby zapewniać skuteczniejszą ochronę 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne powinny mieć prawo 
angażowania się w postępowania, w 
sposób określony przez państwa 
członkowskie, w imieniu lub w interesie 
dowolnej ofiary, nie naruszając krajowych 
przepisów proceduralnych dotyczących 

(20) Osoby, które doznały dyskryminacji 
płciowej, powinny dysponować 
właściwymi środkami ochrony prawnej. 
Aby zapewniać skuteczniejszą ochronę 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne powinny mieć prawo 
angażowania się w postępowania, w 
sposób określony przez państwa 
członkowskie, w imieniu lub w interesie 
dowolnej ofiary, nie naruszając krajowych 
przepisów proceduralnych dotyczących 
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reprezentacji i do obrony przed sądem. reprezentacji i do obrony przed sądem.

Or. en

Poprawka 25
Norica Nicolai

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 20a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(20a) Osoby pracujące na własny 
rachunek oraz małżonkowie osób 
pracujących na własny rachunek, jak 
również, jeżeli i w stopniu, w jakim 
uznawani są oni przez prawo krajowe, 
partnerzy osób pracujących na własny 
rachunek należący do kategorii osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji, takich 
jak mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
lub osoby, które nie posiadają 
wystarczających środków finansowych, 
aby uczestniczyć w procesach sądowych, 
powinny mieć prawo do pomocy i porady 
prawnej za mniejszą cenę lub w miarę 
możliwości darmowej świadczonej przez 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
jednostki prawne;.

Or. en
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Poprawka 26
Rovana Plumb

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 21 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(21) Ochrona osób prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz ich 
małżonków i partnerów życiowych – jeżeli 
i w stopniu w jakim uznawani są oni przez 
prawo krajowe – przed dyskryminacją ze 
względu na płeć powinna być wzmocniona 
dzięki istnieniu w każdym państwie
członkowskim co najmniej organu 
właściwego lub organów właściwych do 
analizowania odnośnych problemów, 
badania możliwych rozwiązań 
i świadczenia praktycznej pomocy ofiarom. 
Może to być ten sam organ lub te same 
organy, które na szczeblu krajowym 
odpowiadają za obronę praw człowieka, 
ochronę praw jednostki lub wdrażanie 
zasady równego traktowania.

(21) Ochrona osób prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz ich 
małżonków i partnerów życiowych – jeżeli 
i w stopniu w jakim uznawani są oni przez 
prawo krajowe – przed dyskryminacją ze 
względu na płeć powinna być wzmocniona 
dzięki istnieniu w każdym państwie 
członkowskim co najmniej organu 
właściwego lub organów właściwych do 
analizowania odnośnych problemów, 
badania możliwych rozwiązań 
i świadczenia praktycznej pomocy ofiarom. 
Może to być ten sam organ lub te same 
organy, które na szczeblu krajowym 
odpowiadają za wdrażanie zasady równego 
traktowania.

Or. ro

Uzasadnienie

Aspekty związane z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn muszą być pojmowane oddzielnie 
od tych, które są związane z podstawowymi prawami człowieka. Podmioty odpowiedzialne za 
wykonanie tej dyrektywy w państwach członkowskich powinny być podmiotami 
odpowiedzialnymi również za wdrażanie zasady równego traktowania, a nie podmiotami 
odpowiedzialnymi za przestrzeganie praw człowieka. 

Poprawka 27
Norica Nicolai

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Aby zapewnić w praktyce całkowitą Aby zapewnić w praktyce całkowitą 
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równość kobiet i mężczyzn w życiu 
zawodowym, państwa członkowskie mogą 
utrzymać lub wprowadzić środki w 
rozumieniu art. 157 ust. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na 
przykład środki służące propagowaniu 
przedsiębiorczości kobiet.

równość kobiet i mężczyzn w życiu 
zawodowym, państwa członkowskie mogą 
utrzymać lub wprowadzić środki w 
rozumieniu art. 157 ust. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na 
przykład środki służące propagowaniu 
inicjatywy przedsiębiorczości wśród 
kobiet.

Or. en

Poprawka 28
Rovana Plumb

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy ochrona socjalna, o której 
mowa w ust. 1, jest obowiązkowa czy 
dobrowolna. Odpowiednio do tej decyzji 
mogą postanowić, że ta ochrona socjalna 
jest udzielana jedynie na wniosek 
małżonków i partnerów życiowych, 
o których mowa w art. 2 lit. b).

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy ochrona socjalna, o której 
mowa w ust. 1, jest obowiązkowa czy 
dobrowolna. W przypadku gdy państwo 
członkowskie zobowiązuje osoby 
pracujące na własny rachunek do 
przystąpienia do systemu zabezpieczeń 
społecznych, obowiązek ten powinien 
również dotyczyć małżonków oraz, jeżeli 
są oni uznani w prawie krajowym, 
partnerów życiowych, którzy z nimi 
pracują.

Or. ro

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uniemożliwienie traktowania zabezpieczenia społecznego małżonków 
oraz, o ile zostało to uznane w prawie krajowym, partnerów życiowych osób zatrudnionych na 
własny rachunek jako opcji. Doświadczenia państw członkowskich pokazują, że jeżeli 
małżonkowie będący w takiej sytuacji mają wybór, czy chcą lub nie przystąpić do systemu 
zabezpieczeń społecznych, znakomita większość nie przystępuje i nie posiada jest świadoma 
korzyści wynikających z systemu zabezpieczeń, który pokrywa koszty wynikające z choroby, 
niepełnosprawności i podeszłego wieku.
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Poprawka 29
Norica Nicolai

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu zapewnienia, aby 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek oraz małżonki i partnerzy 
życiowi, o których mowa w art. 2 mogli 
zgodnie z przepisami krajowymi mieć 
przyznany odpowiedni zasiłek 
macierzyński pozwalający na przerwy w 
ich działalności zawodowej podczas ciąży 
lub macierzyństwa przez co najmniej 14 
tygodni.

1. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu zapewnienia, aby 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek oraz małżonki i partnerzy 
życiowi, o których mowa w art. 2 mogli 
zgodnie z przepisami krajowymi mieć 
przyznany wystarczający zasiłek 
macierzyński pozwalający na przerwy w 
ich działalności zawodowej podczas ciąży 
lub macierzyństwa przez co najmniej 14 
tygodni.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie „odpowiedni” zasiłek opiera się na subiektywnym osądzie, podczas gdy 
„wystarczający” oznacza, że państwo członkowskie dokonało oceny średnich kosztów 
macierzyństwa i przerwania działalności zawodowej, w związku z czym oferuje zasiłek, który 
pokrywa te koszty.

Poprawka 30
Norica Nicolai

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy zasiłek macierzyński, o 
którym mowa w ust. 1, jest obowiązkowy 
czy dobrowolny. Odpowiednio do tej 
decyzji mogą postanowić, że zasiłek ten 
jest udzielany jedynie na wniosek kobiet 
prowadzących działalność na własny 
rachunek oraz małżonek i partnerów 
życiowych, o których mowa w art. 2

skreślony
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Or. en

Poprawka 31
Norica Nicolai

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, uznaje 
się za odpowiedni, jeżeli gwarantuje 
dochód co najmniej równoważny:

3. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, uznaje 
się za wystarczający, jeżeli gwarantuje 
dochód przynajmniej równoważny:

Or. en

Uzasadnienie

Określenie „odpowiedni” zasiłek opiera się na subiektywnym osądzie, podczas gdy
„wystarczający” oznacza, że państwo członkowskie dokonało oceny średnich kosztów 
macierzyństwa i przerwania działalności zawodowej, w związku z czym oferuje zasiłek, który 
pokrywa te koszty.

Poprawka 32
Astrid Lulling

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) utraconemu średniemu dochodowi lub 
zyskowi w odniesieniu do 
porównywalnego poprzedniego okresu, w 
wysokości podlegającej ewentualnym 
ograniczeniom określonym w prawie 
krajowym;

b) utraconemu średniemu dochodowi lub 
zyskowi w odniesieniu do 
porównywalnego poprzedniego okresu, w 
wysokości podlegającej ewentualnym 
ograniczeniom określonym w prawie 
krajowym lub, gdy nie istnieją 
obowiązujące przepisy krajowe, zgodnie z 
lit. a) lub b):

Or. en
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Poprawka 33
Astrid Lulling

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy do spraw propagowania, 
analizowania, monitorowania i 
wspierania równego traktowania 
wszystkich osób bez względu na płeć oraz 
dokonują niezbędnych odnośnych ustaleń. 
Organy takie mogą wchodzić w skład 
urzędów odpowiedzialnych na szczeblu 
krajowym za obronę praw człowieka, 
ochronę praw jednostki lub wdrażanie 
zasady równego traktowania.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania, aby zapewnić, że 
organ lub organy wyznaczone zgodnie z 
art. 20 dyrektywy 2006/54/WE 
odpowiadają również za propagowanie, 
analizowanie, monitorowanie i wspieranie
równego traktowania wszystkich osób 
objętych zakresem tej dyrektywy bez 
względu na płeć.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przejmuje częściowo treść poprawki 9 z pierwszego czytania, przyjętej 
dnia 6 maja 2009 r. i odwołuje się do art. 20 dyrektywy 2006/54/WE, która wprowadza 
organy do spraw równości.

Poprawka 34
Rovana Plumb

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy do spraw propagowania, 
analizowania, monitorowania i wspierania 
równego traktowania wszystkich osób bez 
względu na płeć oraz dokonują 
niezbędnych odnośnych ustaleń. Organy 
takie mogą wchodzić w skład urzędów 
odpowiedzialnych na szczeblu krajowym 
za obronę praw człowieka, ochronę praw 
jednostki lub wdrażanie zasady równego 

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy do spraw propagowania, 
analizowania, monitorowania i wspierania 
równego traktowania wszystkich osób bez 
względu na płeć oraz dokonują 
niezbędnych odnośnych ustaleń. Organy 
takie mogą wchodzić w skład urzędów 
odpowiedzialnych na szczeblu krajowym 
wdrażanie zasady równego traktowania i 
dostarczają praktycznego wsparcia 



PE440.148v01-00 16/16 AM\812107PL.doc

PL

traktowania. ofiarom dyskryminacji.

Or. ro

Uzasadnienie

Aspekty związane z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn muszą być pojmowane oddzielnie 
od tych, które są związane z podstawowymi prawami człowieka. Podmioty odpowiedzialne za 
wykonanie tej dyrektywy w państwach członkowskich powinny być również podmiotami 
odpowiedzialnymi za wdrażanie zasady równego traktowania, a nie podmiotami 
odpowiedzialnymi za przestrzeganie praw człowieka. 


