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Poprawka 15
Gabriele Stauner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Urlop macierzyński w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy nie koliduje 
z przepisami dotyczącymi urlopów 
rodzicielskich lub wychowawczych 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich i jego celem nie jest 
w żadnym wypadku obejście takich 
modeli. Urlop macierzyński i urlop 
rodzicielski uzupełniają się i stosowane 
łącznie mogą wspierać lepsze godzenie 
życia zawodowego i rodzinnego. 
Wyłącznie rodzice decydują, czy 
w krótkim czasie po narodzinach dziecka 
powrócą do pracy lub też czy skorzystają 
z możliwości danych przez państwa 
członkowskie, takich jak urlop rodzicielski 
lub wychowawczy.

Or. de

Uzasadnienie

W swoim uzasadnieniu Komisja wprowadza sztuczne rozróżnienie między urlopem 
macierzyńskim a urlopem rodzicielskim. Oba te modele uzupełniają się wzajemnie 
i stosowane łącznie mogą wspierać lepsze godzenie życia zawodowego i rodzinnego. 

Poprawka 16
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły 

(9) Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły 
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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.

i pracownic karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 
18 nieprzerwanych tygodni, udzielanego 
przed lub po porodzie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wdrażanie dyrektywy przez państwa członkowskie było zgodne z jej celem, jakim jest 
zagwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, Komisja powinna mieć wgląd
i monitorować sposób, w jaki państwa członkowskie wykorzystują możliwość odstępstw od 
dyrektywy w sprawie czasu pracy po to, aby de facto nie stosować dyrektywy. 

Poprawka 17
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Międzynarodowa Organizacja Pracy 
zaleca, aby minimalny okres trwania 
urlopu macierzyńskiego wynosił 18 
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.

(10) Międzynarodowa Organizacja Pracy 
zaleca, aby minimalny okres trwania 
urlopu macierzyńskiego wynosił 18 
tygodni, a otrzymywane w jego trakcie 
wynagrodzenie odpowiadało w pełni 
wcześniejszym zarobkom kobiety. 

Or. en
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Poprawka 18
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Stanowisko określone w art. 11 
ust. 2 lit. c) jako „równorzędne” oznacza, 
że stanowisko to będzie w zasadzie takie 
samo jak poprzednie, zarówno pod 
względem wypłacanego wynagrodzenia, 
jak i wykonywanych obowiązków.

Or. de

Poprawka 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kobiety powinny być zatem chronione 
przed dyskryminacją związaną z ciążą lub 
urlopem macierzyńskim i powinny 
dysponować odpowiednimi środkami 
ochrony prawnej.

(13) Kobiety powinny być zatem chronione 
przed dyskryminacją związaną z ciążą lub 
urlopem macierzyńskim i powinny 
dysponować odpowiednimi środkami 
ochrony prawnej, które zapewnią 
przestrzeganie ich prawa do godnych 
warunków pracy i możliwości lepszego 
godzenia życia rodzinnego z pracą.

Or. el
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Poprawka 20
Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Państwa członkowskie wprowadzają 
do swoich krajowych systemów prawnych 
takie środki, które są niezbędne do 
zapewnienia rzeczywistej i skutecznej 
rekompensaty lub odszkodowania, 
zgodnie z przepisami państw 
członkowskich, za straty i 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. de

Poprawka 21
Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Osoby dyskryminowane ze względu 
na płeć, powinny dysponować 
odpowiednimi środkami ochrony prawnej. 
W celu zapewnienia bardziej skutecznego 
poziomu bezpieczeństwa, stowarzyszenia, 
organizacje i inne osoby prawne powinny 
być również upoważnione do brania 
udziału w procedurze sądowej, zgodnie 
z ustaleniami państw członkowskich, 
w imieniu każdej ofiary albo jako jej 
wsparcie, bez uszczerbku dla reguł 
procedury krajowej dotyczącej 
przedstawicielstwa i ochrony przez sądem.

Or. de
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Poprawka 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W art. 1 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
„1a. Niniejsza dyrektywa ma również na 
celu poprawę warunków pracy pracownic 
w ciąży i pracownic, które niedawno 
rodziły, pozostających na rynku pracy lub 
na niego powracających oraz zapewnienie
łatwiejszego godzenia życia zawodowego, 
prywatnego i rodzinnego.”

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy zapis zmierza do rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy i pozwala na 
uwzględnienie tematów, takich jak elastyczny czas pracy, urlop ojcowski itd.

Poprawka 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Art. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„(a) określenie „pracownica w ciąży” 
oznacza pracownicę w ciąży, w tym 
pomoc domową, która poinformuje 
o swym stanie swego pracodawcę, 
zgodnie z przepisami krajowymi i/lub 
praktyką;”
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Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wyłącza osoby zatrudnione 
jako służba domowa. Jednak powinny one być jednoznacznie objęte ochroną macierzyństwa. 

Poprawka 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. Art. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„(b) określenie „pracownica, która 
niedawno rodziła” oznacza pracownicę, 
w tym pomoc domową, która niedawno 
rodziła w rozumieniu ustawodawstwa 
krajowego i/lub krajowej praktyki oraz 
poinformuje o swym stanie pracodawcę, 
zgodnie z tymże ustawodawstwem i/lub 
praktyką;”

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wyłącza osoby zatrudnione 
jako służba domowa. Jednak powinny one być jednoznacznie objęte ochroną macierzyństwa. 

Poprawka 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1c (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1c. Art. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„(c) określenie „pracownica karmiąca 
piersią” oznacza pracownicę, w tym 
pomoc domową, karmiącą piersią 
w rozumieniu ustawodawstwa 
krajowego i/lub krajowej praktyki, 
która poinformuje o swym stanie 
pracodawcę, zgodnie z tymże 
ustawodawstwem i/lub praktyką.”

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wyłącza osoby zatrudnione 
jako służba domowa. Jednak powinny one być jednoznacznie objęte ochroną macierzyństwa. 

Poprawka 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1d (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1d. W art. 3 ust. 1 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Wytyczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, winny być regularnie, 
przynajmniej raz na pięć lat, poddawane 
ocenie mając na względzie ich przegląd 
zaczynający się w 2012 r..”

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: Wytyczne muszą być koniecznie uaktualniane względem najnowszego rozwoju 
sytuacji i wiedzy.
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Poprawka 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1e (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1e. Tytuł art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Ocena zagrożeń, informacja 
i konsultacja”

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występują zarówno w przypadku mężczyzn, jak
i kobiet i powinny zostać uwzględnione w sposób bardziej ogólny, ponieważ nawet przed 
poczęciem zagrożenia te są poważne.

Poprawka 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1f (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1f. W art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„-1. W ocenie ryzyka przeprowadzanej 
zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG 
pracodawca uwzględnia zagrożenia dla 
zdrowia reprodukcyjnego w odniesieniu 
do pracowników i pracownic.”

Or. en
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Uzasadnienie

Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występują zarówno w przypadku mężczyzn, jak
i kobiet i powinny zostać uwzględnione w sposób bardziej ogólny, ponieważ nawet przed 
poczęciem zagrożenia te są poważne.

Poprawka 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1g (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g. W art. 4 ust. 1, wprowadzenie 
otrzymuje brzmienie:
„1. Do wszelkich czynności, gdzie 
występuje szczególne ryzyko narażenia 
na czynniki, procesy lub warunki pracy, 
których otwarta lista podana jest 
w załączniku I, pracodawca oceni 
charakter, stopień i czas trwania tego 
ryzyka w odniesieniu do pracownic 
w rozumieniu art. 2 i pracownic 
mogących znaleźć się w jednej z sytuacji, 
o których mowa w art. 2, 
w przedsiębiorstwie lub/i innej formie 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
bezpośrednio lub poprzez działania 
ochronne i zapobiegawcze, o których 
mowa w art. 7 dyrektywy 89/391/EWG, 
w celu:”

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występują zarówno w przypadku mężczyzn, jak
i kobiet i powinny zostać uwzględnione w sposób bardziej ogólny, ponieważ nawet przed 
poczęciem zagrożenia te są poważne.
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Poprawka 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1h (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 4 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1h. W art. 4 ust. 1, pierwsze tiret 
otrzymuje brzmienie:
„– oceny wszelkich zagrożeń zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz możliwego 
wpływu na ciążę lub karmienie piersią 
pracownic w rozumieniu art. 2 
i pracownic mogących znaleźć się 
w jednej z sytuacji, o których mowa 
w art. 2,”

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występują zarówno w przypadku mężczyzn, jak
i kobiet i powinny zostać uwzględnione w sposób bardziej ogólny, ponieważ nawet przed 
poczęciem zagrożenia te są poważne.

Poprawka 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1i. Art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 
10 dyrektywy 89/391/EWG, pracownice 
w rozumieniu art. 2 i pracownice 
mogące znaleźć się w jednej z sytuacji, 
o których mowa w art. 2, zatrudnione 
w ramach przedsiębiorstw i/lub innych 
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form prowadzenia działalności 
gospodarczej, oraz /lub ich 
przedstawiciele i właściwi partnerzy 
społeczni, będą informowani o wynikach 
oceny przewidzianej w ust. 1 oraz 
o środkach podejmowanych w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia dla zdrowia reprodukcyjnego występują zarówno w przypadku mężczyzn, jak
i kobiet i powinny zostać uwzględnione w sposób bardziej ogólny, ponieważ nawet przed 
poczęciem zagrożenia te są poważne.

Poprawka 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1j (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1j. Art. 5 ust. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„2. Jeżeli dostosowanie warunków i/lub 
czasu pracy pracownicy nie jest 
technicznie lub obiektywnie wykonalne 
[...], pracodawca podejmie niezbędne 
środki, aby przenieść pracownicę do 
innej pracy.”

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: Obecne brzmienie poszczególnych ustępów stwarza pracodawcom zbyt 
korzystną sposobność do twierdzenia, że nie mogą zmienić miejsca pracy lub zaoferować 
alternatywnego stanowiska pracy. Po skreśleniu tego bardzo otwartego tekstu pracodawca 
dysponuje jeszcze dostateczną swobodą, by twierdzić, że stworzenie takiej alternatywy nie jest 
technicznie i/lub obiektywnie wykonalne. 
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Poprawka 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1k (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1k. Art. 5 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„3. Jeżeli przeniesienie pracownicy do 
innej pracy nie jest techniczne i/lub 
obiektywnie wykonalne [...], pracownica 
otrzyma urlop zgodnie z przepisami 
krajowymi i/lub praktyką na cały okres 
niezbędny do ochrony zdrowia lub 
bezpieczeństwa.”

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: Obecne brzmienie poszczególnych ustępów stwarza pracodawcom zbyt 
korzystną sposobność do twierdzenia, że nie mogą zmienić miejsca pracy lub zaoferować 
alternatywnego stanowiska pracy. Po skreśleniu tego bardzo otwartego tekstu pracodawca 
dysponuje jeszcze dostateczną swobodą, by twierdzić, że stworzenie takiej alternatywy nie jest 
technicznie i/lub obiektywnie wykonalne. 

Poprawka 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1l (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1l. W art. 7 ust. 2, lit. b) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„(b) uzyskania urlopu bądź przedłużenia 
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urlopu macierzyńskiego, jeżeli 
przeniesienie to nie jest technicznie i/lub 
obiektywnie wykonalne. [...]”

Or. en

Poprawka 35
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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. 

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązujący obecnie przepis mówiący o 14 tygodniach winien zostać utrzymany, ponieważ 
daje on państwom członkowskim swobodę niezbędną do przewidzenia poza urlopem 
macierzyńskim również innych modeli i łączenia ich ze sobą, takich jak w szczególności urlop 
wychowawczy uwzględniający również ojców. Państwa członkowskie opracowały już takie 
rozwiązania. Niemcy wprowadziły system urlopów wychowawczych, który przewiduje 
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim trwający maksymalnie trzy lata urlop wychowawczy, 
w czasie którego przez 14 miesięcy wypłacany jest zasiłek rodzinny.

Poprawka 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 
14 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim. 

Or. de

Poprawka 37
Jamila Madeira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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, z możliwością wykorzystania 
na własne życzenie maksymalnie dwóch 
tygodni przed porodem.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy chronić pracownicę przed wszelkim naciskiem ze strony pracodawcy, aby mogła 
skorzystać z nieobowiązkowego urlopu macierzyńskiego przed porodem.
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Poprawka 38
Anja Weisgerber

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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Dotychczasowe postanowienia ust. 2 winny nadal obowiązywać. Należy uwzględnić praktykę 
przyjętą w państwach członkowskich. Konieczne jest również wzięcie pod uwagę faktu, że 
przedsiębiorstwa potrzebują bezpieczeństwa planowania w zakresie okresu przewidzianego 
na urlop macierzyński. 

Poprawka 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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 

2. Kobieta w ciąży lub kobieta, która 
niedawno rodziła może w porozumieniu 
z pracodawcą swobodnie zdecydować
o wykorzystaniu tego okresu przed lub po 
porodzie.
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swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

Or. de

Poprawka 40
Gabriele Stauner

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 urlop po 
porodzie. Państwa członkowskie mogą na 
podstawie niniejszej dyrektywy przedłużyć 
obowiązkową część urlopu 
macierzyńskiego do maksymalnie ośmiu 
tygodni po porodzie lub do maksymalnie 
sześciu tygodni przed porodem, jeżeli 
zagwarantuje się pracownicy możliwość 
wyraźnego zadeklarowania gotowości 
podjęcia pracy w tym przedłużonym 
okresie, poprzez złożenie oświadczenia, 
które może zostać wycofane w każdym 
czasie.

Or. de

Uzasadnienie

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
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vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt. 

Poprawka 41
Elizabeth Lynne

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. 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. en

Poprawka 42
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Pracownica dokonuje zgłoszenia 
o wyborze okresu, w którym zamierza 
wziąć urlop macierzyński, w terminie nie 
krótszym niż dwa miesiące przed jego 
rozpoczęciem. 

Or. de
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Uzasadnienie

Wprowadzenie obowiązku powiadamiania o wyborze okresu urlopu macierzyńskiego 
zapewnia przedsiębiorstwom bezpieczeństwo planowania.W przeciwnym razie 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, stanęłyby w obliczu poważnych problemów 
organizacyjnych.

Poprawka 43
Jamila Madeira

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

Or. pt

Uzasadnienie

W związku z większymi wyzwaniami dla niepełnosprawnych matek w społeczeństwie, często 
potrzebują one dodatkowego urlopu macierzyńskiego, aby przyzwyczaić się do nowej sytuacji 
i zapewnić normalne funkcjonowanie życia rodzinnego.

Poprawka 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

5. Nieobecności przed i po porodzie, 
wynikające z chorób związanych z ciążą, 
są wliczane w okres 14 tygodni.

Or. de

Poprawka 45
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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.”

(5) Państwa członkowskie gwarantują, że 
żaden urlop chorobowy związany 
z chorobą lub powikłaniami wynikającymi 
z ciąży bądź też z potwierdzoną depresją 
popołogową, mający miejsce cztery 
tygodnie przed lub po porodzie lub 
wcześniej, nie wpływa na okres trwania 
urlopu macierzyńskiego.”

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma celu, aby gwarancje w przypadku choroby uwzględniały również konkretny 
przypadek choroby, jaką jest depresja popołogowa – zaburzenie, na które cierpi od 10% do 
15% kobiet i które ma znaczący wpływ na życie zawodowe i rodzinne.



PE420.190v01-00 22/33 AM\769559PL.doc

PL

Poprawka 46
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania w celu uznania 
depresji popołogowej za chorobę 
powodująca niezdolność do pracy 
i wspierają kampanie uświadamiające, 
aby propagować stosowną wiedzę na 
temat depresji popołogowej i zwalczać 
uprzedzenia i ryzyko stygmatyzacji, które 
ciągle wiążą się z tą chorobą.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma celu, aby gwarancje w przypadku choroby uwzględniały również konkretny 
przypadek choroby, jaką jest depresja popołogowa – zaburzenie, na które cierpi od 10% do 
15% kobiet i które ma znaczący wpływ na życie zawodowe i rodzinne.

Poprawka 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10
Zakaz zwolnienia z pracy

skreślony

W celu zagwarantowania, że pracownice, 
o których mowa w art. 2, mogą korzystać 
z praw do ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa, uznanych w niniejszym 
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artykule:
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.
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.
3. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu ochrony 
pracownic, w rozumieniu art. 2, przed 
konsekwencjami zwolnienia niezgodnego 
z prawem na mocy pkt 1 i 2.
4. Mniej korzystne traktowanie kobiety 
związane z ciążą lub urlopem 
macierzyńskim w rozumieniu art. 8 
stanowi dyskryminację w rozumieniu 
dyrektywy 2002/73/WE przekształconej 
dyrektywą 2006/54/WE.”

Or. de

Uzasadnienie

Art. 10 dyrektywy nie powinien zostać zmieniony. Przepisy o ochronie przed wypowiedzeniem 
ustanowione na mocy obowiązującej dyrektywy 92/85/EWG winny nadal obowiązywać.
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Poprawka 48
Gabriele Stauner

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 czterech 
miesięcy po porodzie, 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. de

Uzasadnienie

Zakaz zwolnienia z pracy obejmujący okres czterech miesięcy po porodzie wydaje się być 
właściwy. Matki potrzebują szczególnej ochrony zwłaszcza zaraz po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego, w pierwszych tygodniach pracy po powrocie z urlopu. W tym czasie muszą 
one bowiem poradzić sobie w praktyce z pierwszymi trudnościami towarzyszącymi godzeniu 
pracy z życiem rodzinnym. Zachęcamy zatem, by nie łączyć obowiązkowo końca okresu 
zakazu zwolnienia z pracy z końcem urlopu macierzyńskiego. 

Poprawka 49
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 

(2) Jeżeli pracownica, w rozumieniu art. 2, 
została zwolniona w okresie, o którym 
mowa w pkt 1, pracodawca winien 
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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.

przedstawić na piśmie należycie 
uzasadnione powody jej zwolnienia. Jeżeli 
zwolnienie ma miejsce w ciągu dwunastu 
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia.

Or. de

Poprawka 50
Jamila Madeira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 dwunastu 
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia.

Or. pt

Uzasadnienie

Podczas tego okresu pracodawca musi uzasadnić zwolnienie na piśmie, niezależnie od 
żądania pracownicy.
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Poprawka 51
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 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 okolicznościach, np. 
w przypadku restrukturyzacji lub 
zasadniczej zmiany procesu 
produkcyjnego, należy zawsze zapewnić 
pracownicom możliwość odbycia rozmowy 
z pracodawcą na temat skutków takich 
zmian dla ich sytuacji zawodowej, a tym 
samym również dla ich sytuacji osobistej.

Or. ro

Poprawka 52
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Pracownice w rozumieniu art. 2 winny 
poprzez kształcenie i szkolenia zachować 
możliwość kształcenia zawodowego.

Or. de
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Uzasadnienie

Powinno się wpierać pracownice, nie należy jednak ustanawiać prawa do dodatkowych 
środków, ponieważ wiele państw członkowskich nie przewiduje zasadniczo takiego prawa dla 
pracowników. Dlatego nie powinno się go wprowadzać również dla pracownic w rozumieniu 
ust. 2.

Poprawka 53
Gabriele Stauner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, aby okres urlopu 
macierzyńskiego był zaliczany do okresu 
zatrudnienia, od którego zależą 
uprawnienia emerytalne, oraz aby 
korzystanie z urlopu macierzyńskiego nie 
odbywało się ze szkodą dla praw 
pracownic do emerytury.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że korzystanie z urlopu macierzyńskiego nie będzie się odbywało ze 
szkodą dla praw pracownic do emerytury. Państwa członkowskie muszą temu zapobiec 
i zrekompensować ewentualną utratę praw do emerytury. 

Poprawka 54
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 — ustęp 2 — litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) prawo pracownic w rozumieniu art. 2 
do ciągłego kształcenia zawodowego 
w celu zapewnienia im perspektywy 
kariery.

Or. ro

Poprawka 55
Gabriele Stauner, 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. 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. 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 powinna wynosić mniej niż 90 %
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.”

Or. de

Uzasadnienie

Obniżenie górnej granicy wydaje się właściwe, aby zapewnić państwom członkowskich 
większą elastyczność przy dostosowywaniu ich krajowego ustawodawstwa.
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Poprawka 56
Kathy Sinnott

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Dodaje się literę w brzmieniu: 
„(5a) Państwa członkowskie podejmują 
środki, które zagwarantują, że 
pracodawca zapewni dostateczne przerwy 
i stosowne pomieszczenia pracownicom, 
które powróciły z urlopu macierzyńskiego 
i chcą nadal karmić piersią.” 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami WHO A55/15, „aby móc jak najlepiej rosnąć i zdrowo rozwijać się, 
niemowlę w pierwszych sześciu miesiącach życia powinno być karmione wyłącznie mlekiem 
matki. Następnie, aby zaspokoić rozwijające się potrzeby odżywcze, niemowlęta powinny 
otrzymywać odpowiednią i bezpieczną żywność uzupełniającą, podczas gdy karmienie piersią 
może być kontynuowane do osiągnięcia przez dziecko wieku dwóch lat lub dłużej”. Niniejszy 
artykuł dodano w celu zagwarantowania kobietom możliwości kontynuowania karmienia 
piersią przez okres wykraczający poza okres sześciu miesięcy ich urlopu macierzyńskiego.

Poprawka 57
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie ze swoimi krajowymi 
systemami sądowymi państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
dla zapewnienia obowiązku udowodnienia 
przez stronę pozwaną, że nie wystąpiło 

skreślony
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naruszenie niniejszej dyrektywy, 
w przypadku gdy osoby, które uważają, że 
ich prawa wynikające z niniejszej 
dyrektywy zostały naruszone, ustalą przed 
sądem lub innym właściwym organem 
fakty nasuwające przypuszczenie, że miało 
miejsce takie naruszenie. 
2. Ustęp 1 nie stoi na przeszkodzie 
wprowadzeniu przez państwa 
członkowskie zasad dowodowych 
korzystniejszych dla strony skarżącej. 
3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
postępowań karnych.
4. Państwa członkowskie nie muszą 
stosować ust. 1 do postępowań, w których 
zbadanie okoliczności faktycznych sprawy 
jest zadaniem sądu lub właściwego 
organu. 
5. Ustępy 1-4 stosuje się również do 
każdego postępowania sądowego 
wszczętego zgodnie z art. 12.”

Or. de

Uzasadnienie

Dyskryminacja ze względu na ciążę spełnia już dziś znamiona dyskryminacji ze względu płeć. 
Tym samym znajduje tu zastosowanie obowiązujące już przerzucenie ciężaru dowodu, 
o którym mowa w dyrektywie 2006/54/EWG.

Poprawka 58
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12a – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Państwa członkowskie zapewniają, że 
stowarzyszenia, organizacje lub osoby 
prawne, które mają, zgodnie 
z wyznaczonymi ustawodawstwem 
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krajowym kryteriami, interes prawny 
w zapewnieniu, że przestrzegane są 
przepisy niniejszej dyrektywy, mogą 
wszczynać, na rzecz skarżącego lub 
wspierając go, za jego zgodą, 
postępowanie sądowe i/lub 
administracyjne przewidziane w celu 
przestrzegania obowiązków wynikających 
z niniejszej dyrektywy. 
(Przyjęcie niniejszej poprawki wymagać 
będzie dostosowania ust. 5 i będzie 
brzmiało następująco: „Ustępy 1-4a) 
stosuje się również do każdego 
postępowania sądowego wszczętego 
zgodnie z art. 12.”)

Or. de

Poprawka 59
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 12c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji stosowanych 
wobec naruszeń przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
i podejmują wszelkie niezbędne środki dla 
zapewnienia ich stosowania. Sankcje mogą 
mieć formę wypłaty odszkodowania, 
którego wysokość nie może być 
ograniczona przez ustalony wcześniej 
górny limit i które musi być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji stosowanych 
wobec naruszeń przepisów krajowych 
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
i podejmują wszelkie niezbędne środki dla 
zapewnienia ich stosowania.

Or. de
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Poprawka 60
Rovana Plumb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
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 zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników.”

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 
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. ro

Poprawka 61
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki zapobiegawcze w zakresie ochrony 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy 
pracownic w ciąży lub pracownic, które 
niedawno rodziły.

Or. ro
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Uzasadnienie

Stres w pracy może wpływać na psychikę pracownic w ciąży lub pracownic, które niedawno 
rodziły i może mieć negatywne skutki dla płodu lub niemowlęcia.

Poprawka 62
Jamila Madeira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Zaleca się, by przepisy wynikające 
z niniejszej dyrektywy były przejmowane 
do układów zbiorowych i indywidualnych 
umów o pracę w państwach 
członkowskich. 

Or. pt

Uzasadnienie

Pracownice często nie korzystają ze swoich praw, ponieważ nie wiedzą, że są chronione 
prawem. Jeżeli w ich umowach będzie mowa o takich prawach, to stosowane przepisy staną 
się bardziej przejrzyste. 
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