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Poprawka 30
Urszula Krupa

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.

(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, co dotyczy również godzenia 
się życia zawodowego i rodzinnego.

Or. pl

Poprawka 31
Ria Oomen-Ruijten

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W wyroku z dnia 26 lutego 2006 r. w 
sprawie C-506/06 Mayr/Flöckner 
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich orzekł, że dyskryminacja ze 
względu na płeć ma miejsce wówczas, gdy 
pracownica znalazła się w niekorzystnej 
sytuacji z powodu nieobecności w związku 
z poddaniem się zapłodnieniu in vitro.

Or. nl
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Poprawka 32
Urszula Krupa

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 ma charakter 
obowiązkowy.

Or. pl

Poprawka 33
Christa Prets

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 
18 nieprzerwanych tygodni, udzielanego 
przed lub po porodzie, oraz przyjęcia, że co 
najmniej sześciotygodniowy urlop 
macierzyński przed porodem oraz co 
najmniej sześciotygodniowy urlop 
macierzyński po porodzie ma charakter 
obowiązkowy.

Or. de
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Uzasadnienie

Obowiązkowy urlop macierzyński przed urodzeniem dziecka jest konieczny do 
zagwarantowania ochrony zdrowia kobiet w ciąży i ich nienarodzonych dzieci. Jest to 
również ważne, ponieważ elastyczność mogłaby prowadzić do wywierania nacisków, np. 
nakłaniania pracownic przez pracodawców do niewykorzystywania urlopu macierzyńskiego 
przed porodem. 

Poprawka 34
Eva-Britt Svensson

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 dwutygodniowy urlop 
macierzyński po porodzie ma charakter 
obowiązkowy.

Or. sv

Uzasadnienie

Długi i hojnie udzielany urlop macierzyński jest ważny, aby umożliwić rodzicom połączenie 
życia rodzinnego z zawodowym.  Urlop macierzyński powinien mieć jednak charakter 
uprawnienia, a nie obowiązku, dlatego też nie jest właściwe wprowadzenie obowiązkowego 
urlopu macierzyńskiego o długości ponad dwóch tygodni. Zdarza się, że kobieta nie może 
karmić piersią lub z innych względów decyduje się na nieskorzystanie z urlopu. Istnieją 
przypadki, w których to ojciec bierze urlop i zajmuje się dzieckiem.
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Poprawka 35
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 
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 
szesnaście nieprzerwanych tygodni, 
udzielanego przed lub po porodzie, oraz 
przyjęcia, że co najmniej ośmiotygodniowy
urlop macierzyński po porodzie ma 
charakter obowiązkowy. Okres ten 
przedłużany jest do dwunastu tygodniu w 
przypadku porodu przedwczesnego, 
porodu mnogiego lub karmienia piersią. 
W czasie omawianego urlopu pracownica 
w dalszym ciągu otrzymuje wynagrodzenie 
odpowiadające w pełni wcześniejszym 
zarobkom.

Or. fr

Poprawka 36
Astrid Lulling

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.

skreślony
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Poprawka 37
Eva-Britt Svensson

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. Urlop 
macierzyński powinien stanowić 
uprawnienie, a nie obowiązek, dlatego też 
obowiązkowa część tego urlopu nie 
powinna trwać dłużej niż dwa tygodnie.

Or. sv

Poprawka 38
Urszula Krupa

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 20
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.

Or. pl
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Poprawka 39
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W oparciu o zasadę równego 
traktowania Trybunał uznał również 
ochronę praw pracowniczych kobiet, w 
szczególności ich prawo do powrotu do 
swojej pracy lub na równorzędne 
stanowisko na nie mniej korzystnych 
warunkach, a także do korzystania z 
wszelkich ulepszeń warunków pracy 
wprowadzonych podczas ich nieobecności.

(12) W oparciu o zasadę równego 
traktowania Trybunał uznał również 
ochronę praw pracowniczych kobiet, w 
szczególności ich prawo do powrotu do 
swojej pracy na to samo lub na 
równorzędne stanowisko na nie mniej 
korzystnych warunkach, a także do 
korzystania z wszelkich ulepszeń 
warunków pracy wprowadzonych podczas 
ich nieobecności.

Or. pl

Poprawka 40
Ria Oomen-Ruijten

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Uwzględniając rozwój sytuacji 
demograficznej w Europie, należy 
zachęcać do podniesienia liczby urodzeń 
poprzez wprowadzenie szczegółowego 
ustawodawstwa i środków mających na 
celu ułatwianie skuteczniejszego godzenia 
życia zawodowego z życiem prywatnym i 
rodzinnym.

Or. nl
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Poprawka 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Dla celów przepisów ułatwiających 
pracownikom godzenie praw i 
obowiązków zawodowych z prawami i 
obowiązkami rodzinnymi, kluczowe jest 
ustanowienie dłuższego urlopu 
macierzyńskiego i ojcowskiego, w tym w 
przypadku adopcji dziecka.

Or. it

Poprawka 42
Lissy Gröner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Dla zapewnienia rzeczywistego 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
kluczową kwestią jest obowiązkowe 
korzystanie z urlopu ojcowskiego przez 
mężczyzn na zasadach odpowiadających 
zasadom urlopu macierzyńskiego, 
z wyjątkiem przepisów dotyczących 
długości, tak aby można było stopniowo 
tworzyć warunki konieczne do 
zrównoważonego udziału mężczyzn 
i kobiet w działalności zawodowej 
i w życiu rodzinnym. To samo powinno 
mieć zastosowanie do par niebędących 
w związku małżeńskim.

Or. de
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Poprawka 43
Urszula Krupa

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.

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

Or. pl

Poprawka 44
Anna Hedh

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 może służyć uzasadnieniu 
pogorszenia w stosunku do sytuacji 
panującej w każdym państwie 
członkowskim, w szczególności w 
ustawach krajowych, które poprzez 
połączenie urlopu wychowawczego z 
urlopem macierzyńskim, przewidują 
uprawnienie matki do co najmniej 18 
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tygodni urlopu udzielanego przed lub po 
porodzie, w trakcie którego wypłacane jest 
wynagrodzenie co najmniej na poziomie 
przewidzianym w niniejszej dyrektywie.

Or. sv

Uzasadnienie

Na stronie ósmej uzasadnienia do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 3 października 2008 r. Komisja pisze, że „Przepisy krajowe przewidujące uprawnienie 
matki do co najmniej 18 tygodni urlopu udzielanego przed lub po porodzie, w trakcie którego 
wypłacane jest wynagrodzenie co najmniej na poziomie przewidzianym w niniejszej 
dyrektywie, powinny uznawać to uprawnienie za urlop macierzyński dla celów niniejszej 
dyrektywy”. Niniejsza poprawka wyjaśnia tę intencję w odpowiednim punkcie preambuły.

Poprawka 45
Anni Podimata

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. Państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, 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. 
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W tym celu należy rozważyć zachęty 
podatkowe dla pracodawców.

Or. en

Uzasadnienie

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have 
a family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.

Poprawka 46
Doris Pack

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Dodaje się następujący punkt 8a 
preambuły:

(8a) Urlop macierzyński w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy nie powinien 
kolidować z przepisami państw 
członkowskich dotyczącymi urlopów 
rodzicielskich lub wychowawczych, a jego 
celem w żadnym razie nie powinno być 
obejście tych modeli. Urlop macierzyński 
i urlop rodzicielski powinny się 
uzupełniać, a stosowane łącznie mogą 
wspierać lepsze godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego. Wyłącznie 
rodzice powinni decydować, czy w krótkim 
czasie po narodzinach dziecka powrócą do 
pracy, czy też skorzystają z możliwości 
danych przez państwa członkowskie, 
takich jak urlop rodzicielski lub 
wychowawczy.
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Or. de

Poprawka 47
Doris Pack

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1a (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Punkt 15 preambuły otrzymuje 
brzmienie:
„Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły 
i karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co 
najmniej 24 nieprzerwane tygodnie, 
przyznawanego przed i/lub po porodzie 
oraz obowiązkowego co najmniej 
ośmiotygodniowego urlopu 
macierzyńskiego [...] po porodzie;”

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1. Punkt 15 preambuły otrzymuje 
następujące brzmienie:
„mając na uwadze, że ochrona zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły i karmiących piersią 
wymaga zagwarantowania im prawa do 
urlopu macierzyńskiego wynoszącego co 
najmniej szesnaście nieprzerwanych 
tygodni, przyznawanego przed i/lub po 
porodzie oraz obowiązkowego co 
najmniej czterotygodniowego urlopu 
macierzyńskiego po [...] porodzie;”

Or. fr

Poprawka 49
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Punkt 15 preambuły przyjmuje 
następujące brzmienie:
„mając na uwadze, że ochrona zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły i karmiących piersią 
wymaga zagwarantowania im prawa do 
urlopu macierzyńskiego wynoszącego co 
najmniej 20 nieprzerwanych tygodni, 
przyznawanego przed lub po porodzie 
oraz obowiązkowego co najmniej 
dwutygodniowego urlopu 
macierzyńskiego po [...] porodzie;”

Or. sv
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Uzasadnienie

Długi i hojnie udzielany urlop macierzyński jest ważny, aby rodzice mogli połączyć życie 
rodzinne z zawodowym.  Urlop macierzyński powinien mieć jednak charakter prawa, a nie 
obowiązku, dlatego też nie jest właściwe wprowadzenie obowiązkowego urlopu 
macierzyńskiego długości ponad dwa tygodnie. Zdarza się, że kobieta nie może karmić piersią 
lub z innych względów decyduje się na nieskorzystanie z urlopu. Istnieją przypadki, w których 
to ojciec bierze urlop i zajmuje się dzieckiem.

Poprawka 50
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1. Punkt 15 preambuły przyjmuje 
następujące brzmienie:
„Rodzice mają prawo do urlopu 
wychowawczego, który mogą podzielić 
między sobą zgodnie z krajowymi 
przepisami prawnymi lub praktykami.”

Or. sv

Uzasadnienie

To przede wszystkim ojciec i matka są odpowiedzialni za sposób podziału urlopu 
wychowawczego. Podział ten powinien być oparty na krajowych przepisach prawnych.

Poprawka 51
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1. Punkt 15 preambuły otrzymuje 
następujące brzmienie:
„mając na uwadze, że ochrona zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły i karmiących piersią 
wymaga zagwarantowania im prawa do 
urlopu macierzyńskiego wynoszącego co 
najmniej dwadzieścia dwa nieprzerwane 
tygodnie, przyznawanego przed i/lub po 
porodzie oraz obowiązkowego co 
najmniej szesnastotygodniowego urlopu 
macierzyńskiego po [...] porodzie;”

Or. pt

Poprawka 52
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Punkt 15 preambuły otrzymuje 
brzmienie: 
„Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły 
i karmiących piersią wymaga 
zagwarantowania im prawa do urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego co 
najmniej 14 nieprzerwanych tygodni, 
przyznawanego przed i/lub po porodzie 
oraz obowiązkowego co najmniej 
ośmiotygodniowego urlopu 
macierzyńskiego przed i/lub po 
porodzie. Z uwagi na uznawanie 
w niektórych państwach członkowskich 
pełnych praw rodzicielskich par tej samej 
płci, państwa członkowskie powinny 
przyjąć odpowiednie środki w celu 
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zapewnienia, że rodzice tej samej płci –
biologiczni lub adopcyjni – nie są 
dyskryminowani w zakresie urlopu 
macierzyńskiego, ojcowskiego, 
rodzicielskiego i adopcyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Identyczne prawa dla wszystkich rodziców stanowią bezwzględne i podstawowe prawo 
człowieka oraz uznaną wartość Unii Europejskiej.

Poprawka 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1c. Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszej dyrektywy 
określenie:
a) „pracownica w ciąży” oznacza każdą 
pracownicę w ciąży zatrudnioną na mocy 
każdego rodzaju umowy, w tym 
pracownicę domową, która informuje 
pracodawcę o swoim stanie zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym i/lub 
praktyką krajową;
b) „pracownica, która niedawno 
rodziła” oznacza pracownicę 
zatrudnioną na mocy każdego rodzaju 
umowy, w tym pracownicę domową, która 
niedawno rodziła w rozumieniu 
ustawodawstwa krajowego i/lub 
krajowej praktyki oraz które informuje 
pracodawcę o swoim stanie zgodnie z 



PE421.393v01-00 18/72 AM\775081PL.doc

PL

tymże ustawodawstwem i/lub praktyką;
c) „pracownica karmiąca piersią” 
oznacza pracownicę zatrudnioną na 
mocy każdego rodzaju umowy, w tym 
pracownicę domową, która karmi piersią 
w rozumieniu ustawodawstwa 
krajowego i/lub krajowej praktyki i 
która informuje pracodawcę o swoim 
stanie zgodnie z tymże ustawodawstwem 
i/lub praktyką;”

Or. it

Poprawka 54
Ilda Figueiredo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1-C. Artykuł 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Artykuł 2 
Definicje
Do celów niniejszej dyrektywy stosuje 
się następujące definicje:
a) Pracownica lub pracownik: każda 
osoba wykonująca każdy rodzaj pracy 
wynikający ze stosunku pracy (pracownik, 
pracownik niezależny, spółdzielca, 
małżonek/małżonka współpracujący/a i 
osoba bezrobotna). 
b) Pracownica w ciąży: każda 
pracownica w ciąży, która informuje 
pracodawcę o swoim stanie zgodnie z 
ustawodawstwem i/lub praktyką 
krajową;
c) Pracownica, która niedawno rodziła: 
każda pracownica, która niedawno 
rodziła w rozumieniu przepisów 
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ustawodawstwa i/lub praktyk 
krajowych, która informuje pracodawcę 
o swoim stanie zgodnie z ww. 
ustawodawstwem i/lub praktyką;
d) Pracownica karmiąca piersią: każda 
pracownica karmiąca piersią w 
rozumieniu przepisów ustawodawstwa 
i/lub praktyk krajowych, która 
informuje pracodawcę o swoim stanie 
zgodnie z ww. ustawodawstwem i/lub 
praktyką.”

Or. pt

Poprawka 55
Edite Estrela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1-G-A. Artykuł 7 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Artykuł 7
Praca w godzinach nocnych
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 będzie 
wymagało tego zdrowie kobiety lub 
nienarodzonego dziecka;
c) przez cały okres karmienia piersią, 
jeżeli jest to konieczne dla zdrowia kobiety 
lub dla zdrowia dziecka.

Or. pt
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Uzasadnienie

Pracownice w ciąży, pracownice, które niedawno rodziły lub pracownice karmiące piersią 
musza być traktowane w sposób uprzywilejowany w przypadku pracy w godzinach nocnych, 
gdy wymaga tego bezpieczeństwa lub zdrowie kobiety lub dziecka.

Poprawka 56
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1ga (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 - ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 
muszą - zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym i/lub praktyką krajową -
zawierać możliwość:
a) przeniesienia do odpowiedniej pracy 
w godzinach dziennych lub
b) Urlop lub przedłużenie urlopu 
macierzyńskiego jeżeli ww. przeniesienie 
byłoby niemożliwe z powodów 
technicznych lub obiektywnych [...].

Or. pt

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku poprawki 54.

Poprawka 57
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1ga (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7- ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2-A. Pracownica, która chce zostać 
zwolniona z obowiązku pracy w godzinach 
nocnych, musi poinformować o tym fakcie 
pracodawcę i przedłożyć zaświadczenie 
lekarskie w przypadkach, o których mowa 
w ust. 1 lit. b) lub c), zgodnie z zasadami 
ustanowionymi przez państwa 
członkowskie.

Or. pt

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku poprawki 54.

Poprawka 58
Gabriela Creţu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g. Art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie przyjmują
niezbędne środki, aby zagwarantować, 
że pracownice, o których mowa w art. 2, 
nie będą zobowiązane do wykonywania 
pracy nocnej w czasie ciąży, podczas 
karmienia piersią i przez okres 12 
miesięcy następujący po urodzeniu 
dziecka.”

Or. en

Uzasadnienie

Przepis, na mocy którego kobiety nie będą zobowiązane do wykonywania pracy nocnej do 
ukończenia przez dziecko 12 miesięcy, przyczyniłby się do poprawy zdrowia kobiet i ich 



PE421.393v01-00 22/72 AM\775081PL.doc

PL

możliwości opieki nad dzieckiem. Przepis zapewniałby również przestrzeganie praw kobiet 
w tej dziedzinie w całej UE.

Poprawka 59
Gabriela Creţu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1g (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g. Dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
ojcowie dzieci w wieku poniżej 12 
miesięcy nie będą zobowiązani do 
wykonywania pracy nocnej.”

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie ojców w przepisie dotyczącym pracy nocnej umożliwi im częstszą obecność 
i większe zaangażowanie w życie dziecka.

Poprawka 60
Gabriela Creţu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1g (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g. Art. 7 ust. 2 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:
b) uzyskania urlopu bądź przedłużenia 
urlopu macierzyńskiego, jeżeli 
przeniesienie to nie jest technicznie i/lub 
obiektywnie wykonalne [...].
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Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie „należycie uzasadnionych powodów” dałoby pracodawcom nadmierną 
możliwość argumentowania, że nie mogą dokonać przeniesienia pracowników do pracy 
dziennej.

Poprawka 61
Anne Van Lancker

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1g (nowy)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g. Art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Środki przewidziane w ust. 1 muszą 
uwzględniać, zgodnie z przepisami 
krajowymi i/lub praktyką, możliwość:
[...] przeniesienia do pracy dziennej 
[...].”

Or. en

Poprawka 62
Maria Petre

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g. Po art. 7 dodaje się następujący 
artykuł 7 a:
„Artykuł 7 a
Praca w godzinach nadliczbowych
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1. Pracownice w ciąży oraz pracownice, 
których dziecko nie ukończyło dwunastu 
miesięcy, nie są zobowiązane do pracy w 
godzinach nadliczbowych.
2. Pracownice karmiące piersią nie są 
zobowiązane do pracy w godzinach 
nadliczbowych w okresie karmienia 
piersią, jeżeli wymaga tego ich zdrowie 
lub zdrowie dziecka.”

Or. fr

Uzasadnienie

Aby umożliwić kobietom spędzanie większej ilości czasu z małym dzieckiem, muszą one mieć 
prawo do uprzywilejowanego traktowania w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych, 
należy zatem dodać przepis przewidujący możliwość odmowy przez pracownicę pracy 
w godzinach nadliczbowych, gdy dziecko nie ukończyło dwunastu miesięcy.

Poprawka 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g. Do art. 7a dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Artykuł 7a
W okresie następującym po okresie 
określonym przez właściwe władze 
krajowe, o których mowa w art. 7 ust. 1, 
pracownice lub pracownicy, których 
dziecko nie ukończyło trzeciego roku 
życia, nie są zobowiązani do wykonywania 
pracy nocnej.  W przypadku samotnych 
rodziców okres ten może zostać 
przedłużony zgodnie z procedurami 
ustalonymi przez państwa członkowskie.
W przypadku rodziców dzieci poważnie 
upośledzonych okres ten może zostać w 
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podobny sposób przedłużony zgodnie z 
procedurami ustalonymi przez państwa 
członkowskie.”

Or. it

Poprawka 64
Lissy Gröner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urlop macierzyński Zwolnienie ze względu na ochronę 
macierzyńską

(Niniejsza poprawka – zastępująca 
słowo„urlop”, występujący pojedynczo 
oraz w wyrazach złożonych, słowem 
„zwolnienie” – ma zastosowanie do całego 
tekstu legislacyjnego; w przypadku jej 
przyjęcia należy wprowadzić poprawki 
techniczne do całego tekstu.)

Or. de

Poprawka 65
Christa Klaß

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 

skreślony
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lub po nim.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 66
Astrid Lulling

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 
szesnaście tygodni, udzielonego przed 
porodem lub po nim.

Or. fr

Poprawka 67
Raül Romeva i Rueda

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
24 tygodni, 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 w niektórych przypadkach jest on płatny, a w innych nie. W 
niektórych krajach trzeba zwrócić się o dodatkowy urlop w celu dalszego karmienia piersią 
po upływie okresu płatnego urlopu macierzyńskiego. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego 
z obecnych 14 do 24 tygodni umożliwiłoby kobietom, które niedawno rodziły, karmienie 
piersią, jeżeli się na to zdecydują, przez nieprzerwany okres sześciu miesięcy bez potrzeby 
stosowania innych wybiegów, np. zaświadczeń lekarskich.

Poprawka 68
Ilda Figueiredo

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 
22 tygodnie, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

Or. pt
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Poprawka 69
Urszula Krupa

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
20 tygodni, udzielonego przed porodem 
lub po nim.

Or. pl

Poprawka 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 
szesnaście tygodni,
udzielonego przed porodem lub po nim.

Or. fr
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Poprawka 71
Christa Klaß

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 72
Christa Prets

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. Urlop macierzyński wymieniony w ust. 
1 obejmuje obowiązkowy urlop
w wymiarze co najmniej sześciu tygodni 
przed porodem i co najmniej sześciu 
tygodni po porodzie. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
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swobodnego wyboru okresu, przed lub po 
porodzie, w którym wykorzystywana jest 
nieobowiązkowa część urlopu 
macierzyńskiego.

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. de

Uzasadnienie

Obowiązkowy urlop macierzyński przed urodzeniem dziecka jest konieczny do 
zagwarantowania ochrony zdrowia kobiet w ciąży i ich nienarodzonych dzieci. Jest to 
również ważne, ponieważ elastyczność mogłaby prowadzić do wywierania nacisków, np. 
nakłaniania pracownic przez pracodawców do niewykorzystywania urlopu macierzyńskiego 
przed porodem. 

Poprawka 73
Urszula Krupa

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 ośmiotygodniowy
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.

Or. pl
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Poprawka 74
Astrid Lulling

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 ośmiotygodniowy,
obowiązkowy i płatny urlop po porodzie.

Or. fr

Poprawka 75
Eva-Britt Svensson

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
dwutygodniowy 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.

Or. sv
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Uzasadnienie

Urlop macierzyński powinien mieć charakter prawa, a nie obowiązku, dlatego też nie jest 
właściwe wprowadzenie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego długości ponad dwa 
tygodnie. Zdarza się, że kobieta nie może karmić piersią lub z innych względów decyduje się 
na nieskorzystanie z urlopu. Istnieją przypadki, w których to ojciec bierze urlop i zajmuje się 
dzieckiem.

Poprawka 76
Doris Pack

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

Poprawka 77
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 móc zostać podzielony 
pomiędzy rodziców zgodnie z krajowymi 
przepisami prawa lub praktykami i 
zgodnie z wzajemną odpowiedzialnością 
rodziców oraz w oparciu o ich wolny 
wybór.

Or. sv

Uzasadnienie

To przede wszystkim ojciec i matka są odpowiedzialni za sposób podziału urlopu 
wychowawczego. Podział ten powinien być oparty na krajowych przepisach prawnych.

Poprawka 78
Ilda Figueiredo

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 
szesnastotygodniowy obowiązkowy i 
płatny 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. Obowiązkowy okres 
szesnastu tygodni ma zastosowanie do 
wszystkich pracownic, niezależnie od 
liczby wcześniej przepracowanych dni.
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Or. pt

Poprawka 79
Ilda Figueiredo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2-A. W przypadku porozumienia i 
wniosku pary okres ten może zostać 
podzielony na ojca i matkę, zgodnie z 
ustawodawstwem każdego państwa 
członkowskiego.

Or. pt

Poprawka 80
Edit Bauer

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 płatny urlop macierzyński
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.

Or. en
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Poprawka 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 czterotygodniowy
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.

Or. fr

Poprawka 82
Doris Pack

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Z myślą o ochronie zarówno zdrowia 
matki jak i dziecka państwa członkowskie 
przyjmują niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że pracownice mogą 
swobodnie i bez przymusu decydować 
o wykorzystaniu lub niewykorzystaniu 
nieobowiązkowego urlopu 
macierzyńskiego przed porodem.

Or. de
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Poprawka 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku porodu mnogiego urlop 
obowiązkowy przedłużany jest o jeden 
miesiąc na każde z bliźniąt oprócz 
pierwszego. 

Or. it

Poprawka 84
Christa Klaß

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

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.
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Poprawka 85
Christa Prets

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, cesarskiego cięcia
i porodów mnogich. Okres dodatkowego 
urlopu po porodzie powinien wynosić co 
najmniej 12 tygodni i pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki 
i dziecka/dzieci.

Or. de

Uzasadnienie

Dodatkowy urlop macierzyński w wyżej wymienionych przypadkach po urodzeniu dziecka 
powinien wynosić co najmniej 12 tygodni niezależnie od długości już wykorzystanego urlopu 
macierzyńskiego. W tych przypadkach priorytetem musi być ochrona zdrowia karmiącej 
matki.

Poprawka 86
Maria Petre

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 

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

niepełnosprawnych i porodów mnogich lub 
gdy matka jest osobą niepełnosprawną. 
Okres dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki i 
dziecka/dzieci.

Or. fr

Uzasadnienie

Kobiety powinny otrzymywać rekompensatę, aby nie ponosiły strat finansowych kiedy zostają 
matkami.

Poprawka 87
Astrid Lulling

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, czterotygodniowego urlopu 
w przypadku przedwczesnego porodu,
porodów mnogich lub karmienia piersią.

Or. fr

Poprawka 88
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 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 w 
przypadku przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych i porodów mnogich lub 
w przypadku gdy matka jest osobą 
niepełnosprawną. Okres dodatkowego 
urlopu 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 89
Edit Bauer

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

Or. en
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Poprawka 90
Edite Estrela

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, pełnopłatnego urlopu w 
przypadku przedwczesnego porodu, dzieci 
hospitalizowanych po urodzeniu, dzieci 
niepełnosprawnych, gdy matka jest osobą 
niepełnosprawną lub nastoletnią,
porodów mnogich lub w przypadku, gdy 
poród ma miejsce w ciągu osiemnastu 
miesięcy po poprzednim porodzie. Okres 
dodatkowego urlopu powinien być 
proporcjonalny i powinien pozwalać na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb matki i 
dziecka/dzieci.

Or. pt

Uzasadnienie

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.

Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.

À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.
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Poprawka 91
Lissy Gröner

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
nieobecności w pracy związane z chorobą 
lub powikłaniami wynikającymi z ciąży nie
wpływają na okres trwania urlopu 
macierzyńskiego.

Or. de

Poprawka 92
Ilda Figueiredo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5-A. Państwa członkowskie gwarantują 
prawa matki i ojca poprzez zapewnienie 
specjalnych warunków pracy 
umożliwiających pomoc dziecku 
niepełnosprawnemu.

Or. pt

Poprawka 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

1a. Dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Artykuł 8a
Urlop adopcyjny
Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki dla zagwarantowania, że 
urlop macierzyński i ojcowski jest również 
przyznawany w przypadku adopcji.”

Or. it

Poprawka 94
Ilda Figueiredo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1-A. Dodaje się następujący artykuł:
„Article 8 a
Urlop ojcowski
1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki zapewniające 
pracownikom, którzy niedawno zostali 
ojcami, uprawnienie do pełnopłatnego i 
niezbywalnego urlopu ojcowskiego 
trwającego co najmniej cztery 
nieprzerwane tygodnie (z których dwa są 
obowiązkowe) po porodzie 
małżonki/partnerki.”
2. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne dla zapewnienia ojcu 
urlopu specjalnego obejmującego część 
niewykorzystanego urlopu 
macierzyńskiego w przypadku śmierci lub 
niezdolności fizycznej matki.

Or. pt
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Poprawka 95
Anni Podimata

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dodaje się art. 8a w brzmieniu:
Artykuł 8a
Urlop ojcowski
1. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
pracownik, który niedawno został ojcem, 
jest uprawniony do nieprzerwanego, 
w pełni płatnego urlopu ojcowskiego, bez 
możliwości przenoszenia, w wymiarze co 
najmniej czterech tygodni, z czego 
wszystkie cztery tygodnie są obowiązkowe, 
przyznawanego przed lub po porodzie 
żony lub partnerki. 

Or. en

Poprawka 96
Emine Bozkurt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dodaje się art. 8a w brzmieniu:
Artykuł 8a
Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
pracownik, którego partnerka życiowa 
niedawno urodziła, jest uprawniony do 
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nieprzerwanego, w pełni płatnego urlopu 
ojcowskiego/współmacierzyńskiego, bez 
możliwości przenoszenia, w wymiarze co 
najmniej czterech tygodni, z czego dwa 
tygodnie są obowiązkowe, 
wykorzystywanego przed lub po porodzie 
małżonki lub partnerki.

Or. en

Uzasadnienie

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it. 

The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning. 

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
to a period of leave.

Poprawka 97
Anne Van Lancker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dodaje się art. 8 a w brzmieniu:
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Artykuł 8a
Urlop ojcowski
Państwa członkowskie lub partnerzy 
społeczni przyjmują niezbędne środki 
w celu zapewnienia, że pracownicy są 
uprawnieni do nieprzerwanego płatnego 
urlopu ojcowskiego w wymiarze co 
najmniej 2 tygodni, przyznawanego po 
porodzie małżonki/partnerki zgodnie 
z prawem krajowym, układami 
zbiorowymi i praktyką.

Or. en

Uzasadnienie

Należy poprzeć sprawozdawczynię w zamiarze wprowadzenia praw do urlopu ojcowskiego. 
Zaproponowane przez nią sformułowanie jest jednak zbyt restrykcyjne i może nie obejmować 
wszystkich form rodziny, jak pary tej samej płci lub rodziny rekomponowane.

Poprawka 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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 końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1. Zwolnienie w trakcie tego okresu 
jest uznawane za zwolnienie o charakterze 
dyskryminacyjnym, chyba że zachodzą 
szczególne przyczyny niezwiązane ze
stanem pracownic i należycie uzasadnione 
na piśmie, dopuszczone w przepisach 
krajowych lub praktyce oraz, w 
stosownych przypadkach, odpowiednie 
władze wyraziły na to zgodę.
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Or. it

Poprawka 99
Ilda Figueiredo

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 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 porodzie.

Or. pt

Poprawka 100
Doris Pack

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

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, 
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praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

w stosownych przypadkach, odpowiednie 
władze wyraziły na to zgodę.

Or. de

Poprawka 101
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – punkt 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 końca urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, chyba że zachodzą szczególne 
przyczyny niezwiązane z ich stanem,
należycie uzasadnione na piśmie 
i dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka daje kobietom lepszą ochronę prawną przed zwolnieniem oraz w zakresie 
organizacji czasu pracy w momencie powrotu do niej po urlopie macierzyńskim. Niezależnie 
od tego, czy dana pracownica się o to zwróci, należy sporządzić pisemne uzasadnienie 
powodu zwolnienia, który nie może być związany z ciążą i macierzyństwem.

Poprawka 102
Gabriela Creţu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – punkt 1
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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 12 miesięcy po 
urlopie macierzyńskim przewidzianym
w art. 8 ust. 1, chyba że zachodzą 
szczególne przyczyny niezwiązane z ich 
stanem i należycie uzasadnione na piśmie, 
dopuszczone w przepisach krajowych lub 
praktyce oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz zwolnienia w okresie od początku ciąży do 12 miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego umożliwiłby lepszą ochronę kobiet, które skorzystały z urlopu 
macierzyńskiego, i pozwolił na ich reintegrację na rynku pracy. Pisemne uzasadnienie 
powodów zwolnienia jest konieczne w celu zwalczania dyskryminacji kobiet.

Poprawka 103
Christa Prets

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

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 jednego 
roku 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 
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zwolnienia. zwolnienia.

Or. de

Poprawka 104
Maria Petre

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 — punkt 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 dziewięciu
miesięcy po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w art. 8 
ust. 1, pracodawca winien przedstawić na 
piśmie należycie uzasadnione powody jej 
zwolnienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Okres dziewięciu miesięcy wydaje się bardziej rozsądny gdy chodzi o przystosowanie się 
pracownicy, która niedawno rodziła, do nowego rytmu życia, powrotu do pracy oraz do 
zmian, jakie nastąpiły w miejscu pracy podczas jej nieobecności.

Poprawka 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 — ustęp 2
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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, jest ono uznawane za zwolnienie o 
charakterze dyskryminacyjnym, chyba że
zachodzi w szczególnym przypadku 
niezwiązanym ze stanem pracownicy
i należycie uzasadnionym na piśmie, co 
dopuszcza się w przepisach krajowych lub 
praktyce krajowej oraz, w stosownych 
przypadkach, pod warunkiem, że 
odpowiednie władze wyraziły na to zgodę.

Or. it

Poprawka 106
Astrid Lulling

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

Poprawka 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3a. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki w celu zakazania 
dyskryminacji kobiet w ciąży na rynku 
pracy poprzez wprowadzenie równych 
szans podczas rekrutacji, o ile kobiety te 
spełniają wszystkie wymogi stanowiska, 
o które się ubiegają.”

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zagwarantować kobietom w ciąży równy dostęp do rynku 
pracy, tak aby ciąża nie stanowiła przeszkody dla kariery i szans rozwoju zawodowego kobiet 
tylko z tego względu, że pracownica w ciąży jest dodatkowym obciążeniem dla pracodawcy. 

Poprawka 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 3
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 10 — ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki dla zagwarantowania, że 
pracownicy w trakcie urlopu ojcowskiego 
i przez trzy miesiące po jego zakończeniu 
są objęci ochroną przed zwolnieniem 
przyznaną na mocy niniejszego artykułu 
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pracownicom, o których mowa w art. 2.

Or. it

Poprawka 109
Emine Bozkurt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

W czasie urlopu ojcowskiego lub współmacierzyńskiego pracownik musi korzystać z tej samej 
ochrony przed zwolnieniem, z której korzystają pracownice w ciąży, pracownice, które 
niedawno rodziły, oraz karmiące piersią.

Poprawka 110
Anni Podimata

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zachęca się państwa członkowskie do 
przyjęcia środków zapewniających, że 
pracownica może wybrać pracę 
w niepełnym wymiarze godzin przez okres 



AM\775081PL.doc 53/72 PE421.393v01-00

PL

nie dłuższy niż jeden rok, korzystając 
z pełnej ochrony przed możliwością 
zwolnienia i z pełnych praw do powrotu 
na stanowisko w pełnym wymiarze godzin 
po upływie tego okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy środek może przyczynić się do poprawy godzenia życia prywatnego, rodzinnego 
i zawodowego, umożliwiając pracownicom lepsze i sprawniejsze dostosowanie się do nowej 
sytuacji.

Poprawka 111
Anne Van Lancker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dodaje się art. 10a w brzmieniu:
Artykuł 10 a
Karmienie piersią
1. Kobiecie przysługuje prawo do co 
najmniej jednej przerwy dziennie lub 
dziennego skrócenia czasu pracy w celu 
karmienia dziecka piersią.
2. Okres, w którym przerwy na karmienie 
lub dzienne skrócenie czasu pracy jest 
dopuszczalne, ilość tych przerw, ich 
długość oraz procedury skracania 
dziennego czasu pracy są określone 
w ustawodawstwie i praktyce krajowej. 
Przerwy te lub skrócenie dziennego czasu 
pracy są zaliczane do czasu pracy 
i stosownie wynagradzane.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodność z konwencją nr 183 MOP dotyczącą ochrony macierzyństwa.

Poprawka 112
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 113
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Punkt 2 lit. b) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„b) utrzymanie wynagrodzenia [...] 
pracownic w rozumieniu art. 2 lub prawo 
do równoważnych świadczeń pracownic w 
rozumieniu art. 2;
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Or. fr

Poprawka 114
Edite Estrela

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, z 
zachowaniem tego samego poziomu 
wynagrodzenia, tej samej kategorii 
zawodowej i funkcji, oraz do korzystania z 
wszelkiej poprawy warunków pracy, do 
której byłyby one uprawnione w trakcie 
swojej nieobecności;

Or. pt

Uzasadnienie

Stanowisko pracy, do którego odnosi się słowo „równorzędne” musi zapewniać zachowanie 
tego samego poziomu wypłacanego wynagrodzenia, tej samej kategorii zawodowej i funkcji.

Poprawka 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-b) W punkcie 2 dodaje się następującą 
literę po lit. b):
„ba) prawo pracownic na urlopie 
macierzyńskim do automatycznego 
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otrzymywania wszelkich ewentualnych
podwyżek wynagrodzenia bez 
konieczności tymczasowego zakończenia 
urlopu macierzyńskiego w celu 
skorzystania z podwyżki wynagrodzenia.”

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku podwyżki wynagrodzenia obejmującej stanowiska pracownic na urlopie 
macierzyńskim powinna ona wchodzić w życie automatycznie, bez potrzeby przerywania 
urlopu macierzyńskiego w celu otrzymania wyższego wynagrodzenia, a następnie powrotu na 
urlop. W tym względzie zostanie również ograniczona i uproszczona praca administracyjna 
pracodawcy.

Poprawka 116
Maria Petre

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 3 — litera c)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 — punkt 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 równoważny, 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 85% ostatniego 
wynagrodzenia miesięcznego lub 
średniego wynagrodzenia miesięcznego 
danej pracownicy. Państwa członkowskie 
mogą ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.

Or. fr
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Uzasadnienie

Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca, aby najkrótszy okres urlopu macierzyńskiego 
wynosił osiemnaście tygodni, a otrzymywane w jego trakcie wynagrodzenie odpowiadało w 
pełni wcześniejszym zarobkom kobiety. 85% wydaje się dostateczną proporcją, aby rodziny 
nie ponosiły strat z powodu posiadania dziecka.

Poprawka 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – punkt 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.
Zasiłek nie może być niższy 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.

Or. en

Uzasadnienie

Ciąża, urodzenie dziecka i karmienie piersią nie mogą powodować praktyk 
dyskryminacyjnych, jak potwierdzono w dyrektywie 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia 
w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana). Ustalenie górnej granicy zasiłku w trakcie 
urlopu macierzyńskiego w odniesieniu do odpowiedniego wynagrodzenia można by uznać za 
formę dyskryminacji sprzeczną z obecnymi przepisami UE dotyczącymi równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników.
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Poprawka 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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 równoważny, jeśli gwarantuje 
on dochody odpowiadające co najmniej 
ostatniemu wynagrodzeniu miesięcznemu 
lub średniemu wynagrodzeniu 
miesięcznemu, przy czym jego górną 
granicę ustala ustawodawca krajowy. Przy 
obliczaniu zasiłku należy wziąć pod uwagę 
podwyżki wynagrodzenia wynikające z 
ustawodawstwa lub z postanowień 
umownych. Taka górna granica nie może 
być niższa od 80% ostatniego 
wynagrodzenia miesięcznego lub 
średniego wynagrodzenia miesięcznego 
danej pracownicy. Państwa członkowskie 
mogą ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.”

Or. it

Poprawka 119
Astrid Lulling

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, 

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, 
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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.

przy czym jego górną granicę ustala 
ustawodawca krajowy. Państwa 
członkowskie mogą ustalić okres 
stanowiący podstawę obliczenia 
wspomnianego średniego wynagrodzenia 
miesięcznego.

Or. fr

Poprawka 120
Ilda Figueiredo

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 równoważny, 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 niż 100% ostatniego 
wynagrodzenia miesięcznego lub 
średniego wynagrodzenia miesięcznego 
danej pracownicy. Państwa członkowskie 
mogą ustalić okres stanowiący podstawę 
obliczenia wspomnianego średniego 
wynagrodzenia miesięcznego.

Or. pt
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Poprawka 121
Gabriela Creţu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. zasiłek otrzymywany przez pracownice 
w rozumieniu art. 2 w żadnym przypadku 
nie może być niższy od zasiłku 
otrzymywanego przez pracownice 
w rozumieniu art. 2 w przypadku przerwy 
w pracy spowodowanej stanem zdrowia 
pracownicy.

Or. en

Uzasadnienie

Stwierdzenie, że zasiłek nie może być niższy od zasiłku chorobowego, zapewnia uwzględnienie 
przez dyrektywę matek o bardzo niskim wynagrodzeniu, co dotyczy szczególnie nowych 
państw członkowskich.

Poprawka 122
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera ca) (nowa)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Skreśla się ust. 4 w art. 11.

Or. pt

Uzasadnienie

Usunięcie kryterium kwalifikowalności zapisanego w art. 11 ust. 4 dyrektywy 92/85/EWG jest 
kluczowe dla przyznania wszystkim kobietom tego samego prawa do płatnego urlopu 
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macierzyńskiego, przestrzegając w ten sposób zasady mobilności pracowników i wspólnych, 
unijnych zasad tzw. „flexicurity”.

Nierozsądne jest uznanie we wniosku Komisji prawa do urlopu macierzyńskiego, przy 
jednoczesnym dopuszczeniu możliwości porzucenia pracy i utraty zarobków przez kobiety, 
jeżeli nie spełniają warunków dotyczących płatnego urlopu macierzyńskiego, przewidzianych 
w ustawodawstwie krajowym.

Poprawka 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować 
o wprowadzenie zmian w swoich 
godzinach i sposobach organizacji pracy, 
i że pracodawcy są zobowiązani brania pod 
uwagę takich wniosków, uwzględniając 
potrzeby pracodawców i pracowników. 

5. państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować 
o wprowadzenie zmian w swoich 
godzinach i sposobach organizacji pracy, 
i że pracodawcy są zobowiązani brania pod 
uwagę takich wniosków, uwzględniając 
potrzeby pracodawców i pracowników, 
celem promowania lepszego godzenia 
życia zawodowego, prywatnego 
i rodzinnego. Pracodawca może odrzucić 
taki wniosek jedynie w przypadku, gdy 
wynikające z niego straty organizacyjne 
dla pracodawcy są niewspółmiernie duże 
w porównaniu do korzyści pracownika.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł w obecnej formie jest niezgodny ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego 
dotyczącym dyrektywy w sprawie czasu pracy (przyjętym dnia 17 grudnia 2008 r.).  W 
poprawce 11 Parlamentu do wspólnego stanowiska Rady stwierdza się, że pracodawca nie 
może odrzucić takiego wniosku, chyba że wynikające z niego obciążenie jest 
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niewspółmiernie duże.

Proponowany artykuł w obecnej formie nie odnosi się do wspólnych europejskich zasad 
„flexicurity”. Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie macierzyństwa powinien 
wspierać równość płci i oferować środki na rzecz godzenia życia zawodowego, rodzinnego 
i prywatnego.

Poprawka 124
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 - litera d)
Dyrektywa 92/85/EWG
Artykuł 11 — ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować o 
wprowadzenie zmian w swoich godzinach i 
sposobach organizacji pracy, i że 
pracodawcy są zobowiązani brania pod 
uwagę takich wniosków, uwzględniając 
potrzeby pracodawców i pracowników.

5. państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować u 
pracodawcy o wprowadzenie zmian w 
swoich godzinach i sposobach organizacji 
pracy. Pracodawcy są zobowiązani do 
brania pod uwagę takich wniosków, 
uwzględniając potrzeby pracodawców i 
pracowników, aby zapewnić skuteczniejsze 
godzenie życia zawodowego, prywatnego i 
rodzinnego. Pracodawca może odrzucić 
tego rodzaju wniosek jedynie wówczas, 
gdy trudności organizacyjne ze strony 
pracodawcy są nieproporcjonalnie wyższe 
od korzyści dla pracownika.

Or. pt

Uzasadnienie

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
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relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.

Poprawka 125
Anne Van Lancker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować 
o wprowadzenie zmian w swoich 
godzinach i sposobach organizacji pracy, 
i że pracodawcy są zobowiązani brania pod 
uwagę takich wniosków, uwzględniając 
potrzeby pracodawców i pracowników.

5. państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zagwarantowania, że 
pracownice w rozumieniu art. 2 mogą 
podczas urlopu macierzyńskiego lub po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego 
przewidzianego w art. 8 wnioskować 
o wprowadzenie zmian w swoich 
godzinach i sposobach organizacji pracy, 
i że pracodawcy są zobowiązani do
poważnego brania pod uwagę takich 
wniosków, uwzględniając potrzeby 
pracodawców i pracowników, i do 
podawania obiektywnych przyczyn w razie 
odrzucania takich wniosków.

Or. en

Poprawka 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Po ust. 5 dodaje się ust. 5a 
w brzmieniu:
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„5a. pracodawca zapewnia, że czas pracy 
kobiet w ciąży uwzględnia potrzebę 
regularnych i nadzwyczajnych kontroli 
lekarskich.”

Or. en

Uzasadnienie

Kontrole lekarskie kobiet w ciąży są obowiązkowe i niezwykle ważne dla normalnego rozwoju 
płodu, a zatem pracodawca musi wziąć to pod uwagę i zapewnić elastyczność godzin pracy 
pracownic w ciąży.

Poprawka 127
Gabriela Creţu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Dodaje się ust. 5a w następującym 
brzmieniu:
5a. państwa członkowskie zachęcają 
pracodawców do tworzenia struktur opieki 
nad dziećmi poniżej 3. roku życia.

Or. en

Uzasadnienie

Brak struktur opieki nad dziećmi jest w UE niezaprzeczalnym faktem. Przepis ten jest istotny 
dla zapobieżenia rezygnacji kobiet z zatrudnienia z powodu opieki nad małymi dziećmi.
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Poprawka 128
Ilda Figueiredo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d-A) Dodaje się następujący ustęp:
„5 a. Państwa członkowskie zachęcają 
pracodawców do przyznania - jeżeli 
zachodzi taka konieczność i jeżeli 
pracownica o nią wnioskuje - pomocy na 
rzecz powrotu na rynek pracy i szkoleń dla 
pracownic, które podejmują działalność 
zawodową po urlopie macierzyńskim.”

Or. pt

Poprawka 129
Anne Van Lancker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
5a. państwa członkowskie przyjmują, 
zgodnie ze swoją tradycją i krajową 
praktyką, odpowiednie środki w celu 
promowania dialogu między partnerami 
społecznymi na odnośnych szczeblach na 
rzecz zapewnienia reintegracji i wsparcia 
szkoleniowego dla pracownic wracających 
do pracy po urlopie macierzyńskim.

Or. en
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Poprawka 130
Ilda Figueiredo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3-A. Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 11 a
Urlop na czas karmienia piersią lub 
karmienia sztucznego
1. Matka, która karmi swoje dziecko 
piersią, ma z tego tytułu prawo do urlopu 
przez cały okres karmienia.
2. Jeżeli kobieta nie karmi piersią, a oboje 
rodzice prowadzą działalność zawodową, 
jedno z nich lub obydwoje mają prawo do 
urlopu na okres karmienia sztucznego do 
czasu ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia.
3. Codzienna przerwa w pracy na 
karmienie piersią lub karmienie sztuczne 
jest podzielona na dwa osobne okresy, 
przy czym każdy z nich nie może być 
dłuższy niż sześćdziesiąt minut.
4. W przypadku porodu mnogiego przerwa 
w pracy, o której mowa w ust. 3, jest 
dłuższa o trzydzieści minut na każde z 
bliźniąt oprócz pierwszego.
5. Jeżeli ojciec lub matka pracuje w 
niepełnym wymiarze godzin, codzienna 
przerwa w pracy na karmienie piersią lub 
karmienie sztuczne jest skrócona 
proporcjonalnie do czasu pracy, lecz nie 
może być krótsza niż trzydzieści minut.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 
codzienna przerwa w pracy przyznawana 
jest na okres nie przekraczający 
sześćdziesięciu minut i – w danym 
przypadku – na drugi pozostający okres, o 
ile w porozumieniu z pracodawcą nie 
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wprowadzono innego systemu.”

Or. pt

Poprawka 131
Maria Petre

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dodaje się następujący artykuł w 
brzmieniu:
„Artykuł 11 a
Urlop na czas karmienia piersią lub 
karmienia sztucznego
1. Matka, która karmi swoje dziecko 
piersią, ma z tego tytułu prawo do urlopu 
przez cały okres karmienia.
2. Codzienna przerwa w pracy na 
karmienie piersią jest podzielona na dwa 
różne okresy, przy czym każdy z nich nie 
może być krótszy niż trzydzieści minut, 
lecz nie może przekraczać jednej godziny, 
o ile w porozumieniu z pracodawcą nie 
wprowadzono innego systemu.
3. W przypadku porodu mnogiego 
codzienna przerwa w pracy, o której mowa 
w ust. 2, jest dłuższa o trzydzieści 
dodatkowych minut na każde z dzieci 
oprócz pierwszego.
4. Jeżeli matka pracuje w niepełnym 
wymiarze godzin, codzienna przerwa w 
pracy, o której mowa w ust. 2, jest 
skrócona proporcjonalnie do czasu pracy, 
lecz nie może być krótsza niż trzydzieści 
minut.
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W tym przypadku codzienna przerwa w 
pracy przyznawana jest na okres nie 
przekraczający jednej godziny i – w 
danym przypadku – na drugi pozostający 
okres, o ile w porozumieniu z pracodawcą 
nie wprowadzono innego systemu.”

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku gdy kobieta nie karmi piersią, należy umożliwić jednemu z rodziców skrócenie 
czasu pracy, które nie wiąże się jednak ze stratą jakichkolwiek przywilejów.

Poprawka 132
Anni Podimata

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dodaje się art. 11a w brzmieniu:
„Artykuł 11a
Urlop na czas karmienia piersią lub 
karmienia sztucznego
1. Matka, która karmi swoje dziecko 
piersią, ma z tego tytułu prawo do urlopu 
przez cały okres karmienia.
2. Jeżeli kobieta nie karmi piersią, a oboje 
rodzice prowadzą działalność zawodową, 
jedno z nich lub obydwoje mają prawo do 
urlopu na okres karmienia sztucznego do 
czasu ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia.
3. Codzienna przerwa w pracy na 
karmienie piersią lub karmienie sztuczne 
jest podzielona na dwa różne okresy, przy 
czym każdy z nich nie może być krótszy 
niż trzydzieści minut, lecz nie może 
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przekraczać jednej godziny, o ile 
w porozumieniu z pracodawcą nie 
wprowadzono innego korzystniejszego 
systemu. Okres ten może zostać 
przedłużony, jeżeli czas i warunki 
przejazdu uniemożliwiają korzystanie 
z tego uprawnienia w początkowym 
okresie. 
4. W przypadku porodu mnogiego przerwa 
w pracy, o której mowa w ust. 3, zostaje 
wydłużona o trzydzieści minut na każde 
dodatkowe dziecko. 
5. Jeżeli ojciec lub matka pracuje 
w niepełnym wymiarze godzin, codzienna 
przerwa w pracy na karmienie piersią lub 
karmienie sztuczne jest skrócona 
proporcjonalnie do czasu pracy, lecz nie 
może być krótsza niż trzydzieści minut. 
Okres ten może zostać przedłużony, jeżeli 
czas i warunki przejazdu uniemożliwiają 
korzystanie z tego uprawnienia 
w początkowym okresie.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 
codzienna przerwa w pracy przyznawana 
jest na okres nieprzekraczający jednej 
godziny i – w danym przypadku – na drugi 
pozostający okres, o ile w porozumieniu 
z pracodawcą nie wprowadzono innego 
korzystniejszego systemu.”

Or. en

Uzasadnienie

Często zdarza się, że podróżowanie do i z pracy – uzależnione również od wielkości 
zamieszkiwanego miasta – zabiera pracownicom dużo czasu lub wymaga pokonania znacznej 
odległości. Należy to wziąć pod uwagę przy obliczaniu wyżej wymienionych ram czasowych, 
ponieważ brak elastyczności mógłby uniemożliwić korzystanie z tego prawa.
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Poprawka 133
Christa Klaß

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera da) (nowa)
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 
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.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Dyskryminacja ze względu na ciążę spełnia już dziś znamiona dyskryminacji ze względu na 
płeć. Tym samym znajduje tu zastosowanie obowiązujące już przerzucenie ciężaru dowodu, 
o którym mowa w dyrektywie 2006/54/WE.
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Poprawka 134
Anne Van Lancker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dodaje się art. 12aa w brzmieniu:
Artykuł 12aa
Zapobieganie dyskryminacji
Państwa członkowskie przyjmują, zgodnie 
ze swoją tradycją i krajową praktyką, 
odpowiednie środki w celu promowania 
dialogu między partnerami społecznymi 
na odnośnych szczeblach w perspektywie 
wprowadzenia skutecznych środków 
zapobiegania dyskryminacji kobiet 
z powodu ciąży, macierzyństwa lub urlopu 
adopcyjnego.

Or. en

Poprawka 135
Christa Klaß

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 

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.
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ograniczona przez ustalony wcześniej 
górny limit i które musi być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Or. de

Poprawka 136
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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