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Pozměňovací návrh 48
Marije Cornelissen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Název směrnice

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterou se mění 
směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění 
opatření pro zlepšení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci těhotných 
zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 
porodu nebo kojících zaměstnankyň

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterou se mění 
směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění 
opatření pro zlepšení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci těhotných 
zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 
porodu nebo kojících zaměstnankyň a 
o zavedení opatření na podporu 
zaměstnanců při vyvažování pracovních
a rodinných práv a povinností

Or. en

Odůvodnění

Díky dvojímu právnímu základu, který nyní obsahuje i čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES, je možné 
rozšířit působnost této směrnice. Rovné zacházení dává podnikům výrazněji na vědomí, že 
lidská reprodukce se musí týkat mužů i žen.

Pozměňovací návrh 49
Pascale Gruny

Návrh směrnice – poměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6 a) Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 
3. června 1996 o rámcové dohodě
o rodičovské dovolené uzavřené mezi 
organizacemi UNICE, CEEP a EKOS1

stanoví minimální požadavky pro 
snadnější sladění pracovních
a rodičovských povinností pracujících 
rodičů. Nicméně sociální partneři dospěli
dne 18. ledna 2009 k dohodě a projednává 
se návrh směrnice.
1 Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 4.
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Or. fr

Odůvodnění

Směrnice Rady 96/34/ES je rámcovou dohodou mezi BusinessEurope (UNICE), CEEP a CES
o rodičovské dovolené a je důležitým dodatkem k pozměňovacímu návrhu ke směrnici 
92/85/EHS o stanovení minimálních požadavků pro snadnější sladění pracovních
a rodičovských povinností zaměstnaných rodičů. Je však třeba zdůraznit, že sociální partneři 
dne 18. 6. 2009 dospěli k dohodě a projednává se návrh směrnice, což by výše uvedenou 
rámcovou dohodu učinilo opět aktuální.

Pozměňovací návrh 50
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Pravidla týkající se mateřské 
dovolené podle této směrnice se přijímají
s ohledem na skutečnost, že dodatečné 
mateřské dovolené, které nejsou nezbytné 
pro ochranu zdraví, by ženy velmi 
znevýhodňovaly na pracovním trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Pravidla týkající se mateřské 
dovolené podle této směrnice se přijímají
s ohledem na skutečnost, že sladění 
pracovního a rodinného života na 
evropské úrovni je již dostatečně upraveno 
směrnicí o rodičovské dovolené, která je 
založena na dohodě sociálních partnerů. 
Sladění pracovního a rodinného života se
v mnoha členských státech řídí možností 
kombinovat mateřskou dovolenou, 
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rodičovskou dovolenou, příspěvek na 
rodičovskou dovolenou, rodičovské volno 
nebo jiné modely, což je dobrý příklad.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Pravidla týkající se mateřské 
dovolené podle této směrnice se přijímají
s ohledem na skutečnost, že návrat žen do 
zaměstnaní bude účinně podporován 
nikoli prodlužováním mateřské dovolené, 
ale zlepšením možností péče o děti, např. 
pro děti mladší tří let. 

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Nadja Hirsch

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Mateřská dovolená podle této 
směrnice nesmí být v rozporu s jinými 
předpisy členských států o rodičovském 
volnu a rodičovské dovolené a není 
záměrem obcházet tyto modely. Pravidla 
týkající se mateřské dovolené a existující 
modely rodičovského volna v členských 
státech jsou vzájemně v souladu
a společně se započítávají. Obojí se 
doplňují a právě ve vzájemné souhře 
mohou zajistit lepší sladění pracovního
a rodinného života. 
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Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise ponechává soulad mateřské a rodičovské dovolené velmi otevřený. Je nezbytné, 
aby zamýšlená opatření byla kompatibilní (např. pokud jde o možnost započtení)
s existujícími modely v jednotlivých členských státech týkajících se mateřské a rodičovské 
dovolené.

Pozměňovací návrh 54
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem ke zranitelnosti těhotných 
zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po 
porodu nebo kojících zaměstnankyň, je 
nezbytné, aby měly tyto zaměstnankyně 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 
nejméně osmnácti po sobě jdoucích týdnů, 
rozložených před porodem nebo po 
porodu, a povinnou mateřskou dovolenou
v trvání nejméně šesti týdnů po porodu.

(9) Vzhledem ke zranitelnosti těhotných 
zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po 
porodu nebo kojících zaměstnankyň, je 
nezbytné, aby měly tyto zaměstnankyně 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 
nejméně osmnácti po sobě jdoucích týdnů, 
rozložených před porodem nebo po 
porodu, a povinnou mateřskou dovolenou
v trvání nejméně šesti týdnů po porodu
a nejméně čtyř týdnů před porodem.

Or. el

Odůvodnění

Je nesmírně důležité stanovit minimální dobu mateřské dovolené před porodem, neboť 
existuje velké riziko, že na těhotné zaměstnankyně bude vyvíjen nátlak, aby pracovaly po 
celou dobu těhotenství až do porodu, čímž je ohrožováno zdraví matky i dítěte.

Pozměňovací návrh 55
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Těhotné zaměstnankyně, 
zaměstnankyně krátce po porodu a kojící 
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zaměstnankyně musí být chráněny před 
zdravotními riziky plynoucími z dlouhé
a neobvyklé pracovní doby. Zejména jim 
nesmějí být ukládány přesčasové hodiny, 
noční práce ani práce o nedělích
a svátcích.

Or. de

Odůvodnění

Lange und ungewöhnliche Arbeitszeiten stellen nachweislich Riskikofaktoren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern dar (siehe z.B. die Studie von EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007; siehe auch 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). 
Schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen sollten nicht
verpflichtet sein, diese Risiken einzugehen. Da Kinderbetreuungseinrichtungen sonntags und 
feiertags geschlossen sind, ist es für Mütter überdies entscheidend, an diesen Tagen frei zu 
haben, um Berufs- und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen.

Pozměňovací návrh 56
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Péče o děti se zdravotním postižením 
představuje pro pracující matky zvláštní 
výzvu, kterou by měla společnost uznat.
Zvýšená zranitelnost pracujících matek 
zdravotně postižených dětí vyžaduje 
poskytnutí dodatečné mateřské dovolené, 
jejíž minimální doba trvání by měla být ve 
směrnici stanovena.

Or. de

Odůvodnění

Die Sorge für Kinder mit Behinderungen stellt eine zusätzliche physische, mentale und 
moralische Herausforderung für arbeitende Mütter dar. Ihre Bemühungen, diese 
Herausforderung zu meistern, sollten von der Gesellschaft anerkannt werden. Schon während 
der Schwangerschaft müssen Mütter, die ein Kind mit Behinderung erwarten, zahlreiche 



PE430.643v01-00 8/61 AM\795886CS.doc

CS

zusätzliche Vorbereitungen treffen, um das Wohlergehen ihres Kindes sicherzustellen. Die 
Festlegung eines zusätzlichen Mindesturlaubs erscheint in diesen Fällen unentbehrlich, um es 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, die ein behindertes Kind erwarten und arbeitenden Müttern 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, sich auf diese Herausforderung einzustellen 
und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Pozměňovací návrh 57
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pro skutečnou rovnost žen a mužů 
je zásadní, aby měli muži nárok na 
otcovskou dovolenou, která by byla 
stanovena závazně podobně jako mateřská 
dovolená, s výjimkou doby jejího trvání, 
tak, aby byly postupně vytvořeny
podmínky pro vyváženou účast mužů
a žen na pracovním a rodinném životě.

Or. en

Odůvodnění

Rodičovská dovolená by měla být stanovena závazně tak, aby nebyl na muže vyvíjen sociální 
tlak s tím, že si nemají dovolenou vybírat. Je důležité naznačit pracovnímu trhu, že také muži 
musí trávit čas mimo pracoviště a pracovní místo, pokud mají děti. V důsledku toho se 
hospodářská činnost musí přizpůsobit lidské reprodukci, na niž mají právo a za niž jsou 
odpovědni jak muži, tak ženy a která je kromě toho velmi důležitou společenskou hodnotou.

Pozměňovací návrh 58
Pascale Gruny

Návrh směrnice – poměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13 a) Úroveň porodnosti se liší podle 
jednotlivých států. Proto by bylo vhodné 
čerpat z osvědčených postupů států, které 



AM\795886CS.doc 9/61 PE430.643v01-00

CS

si zachovávají vysokou úroveň porodnosti
a zároveň umožňují permanentní účast 
žen na trhu práce. 

Or. fr

Odůvodnění

Některé členské státy si uchovávají vysokou úroveň porodnosti a zaměstnanosti, bylo by 
vhodné sledovat tyto modely a využívat je s cílem zachovat rovnováhu těchto dvou úrovní
a permanentní účast žen na trhu práce.

Pozměňovací návrh 59
Marije Cornelissen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Touto směrnicí není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se 
mění směrnice 76/207/EHS o zavedení 
zásady rovného zacházení pro muže
a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, 
odbornému vzdělávání a postupu
v zaměstnání a o pracovní podmínky, ve 
znění přepracovaném směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/54/ES ze dne 5. července 2006
o zavedení zásady rovných příležitostí
a rovného zacházení pro muže a ženy
v oblasti zaměstnání a povolání.

(14) Vzhledem k tomu, že zranitelnost 
těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 
krátce po porodu nebo kojících 
zaměstnankyň činí nezbytným nárok na 
mateřskou dovolenou po dobu nejméně 24 
po sobě jdoucích týdnů, rozložených před 
porodem a/nebo po porodu, a povinnou 
mateřskou dovolenou v trvání nejméně 
6 týdnů po porodu.

Or. en

Odůvodnění

V současné době se délka mateřské dovolené pohybuje ve 27 členských státech EU mezi 8 až 
45 týdny, přičemž se v některých případech jedná o placenou dovolenou, jindy o neplacenou.
V některých zemích je nutné podat žádost kvůli pokračování v kojení nad rámec placené 
mateřské dovolené. Prodloužení mateřské dovolené ze stávajících 14 týdnů na 24 týdnů by 
ženám krátce po porodu umožnilo, aby dítě kojily, pokud se tak rozhodnou, nepřetržitě po 
dobu šesti měsíců, aniž by musely podvodně využívat jiných možností, například hledat 
východisko prostřednictvím lékařských potvrzení.
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Pozměňovací návrh 60
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Oběti diskriminace musí mít 
přiměřenou právní ochranu. Členské státy
v souladu se zvláštnostmi svých právních 
systémů zajišťují, aby těhotným ženám 
bylo umožněno účinné prosazování jejich 
práv. 

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Bude nezbytné, aby členské státy 
vybízely sociální partnery k aktivní účasti 
na zajištění informovanosti dotčených 
osob a účinnějších opatření a aby tuto 
jejich účast podporovaly. Podporou 
dialogu s výše uvedenými subjekty by 
mohly členské státy získat větší zpětnou 
vazbu a náhled do provádění dané 
směrnice a do problémů, jež mohou 
nastat, s cílem vymýtit diskriminaci.

Or. el

Odůvodnění

Účast sociálních partnerů je pro úsilí o vymýcení diskriminace nesmírně důležitá. Údaje
z jejich sítí by mohly poskytnout dodatečné informační zdroje pro zaměstnance o jejich 
právech, stejně tak i zpětnou vazbu členským státům, neboť tito partneři mají více zkušeností, 
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pokud jde o problémy, jež mohou nastat. Považujeme proto za důležité zajistit jejich aktivní 
účast a zavést otevřený dialog.

Pozměňovací návrh 62
Licia Ronzulli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Do článku 1 se vkládá nový bod, který 
zní:
„3a. Záměrem této směrnice je mimo jiné 
poskytnout zaměstnankyním možnost plnit 
jejich základní funkci v rodině a zajistit 
matce a dítěti specifickou a náležitou 
ochranu.“

Or. it

Odůvodnění

Účelem nového bodu je zdůraznit, jak zásadní je pro pracující ženu plnit její základní funkci 
matky.

Pozměňovací návrh 63
Licia Ronzulli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1b. Do článku 1 se vkládá nový bod 3b, 
který zní:
„3b. Tato směrnice chrání těhotné 
zaměstnankyně, zaměstnankyně krátce po 
porodu a kojící zaměstnankyně, které jsou 
matkami dětí narozených mimo 
manželství, adoptivních dětí
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a pěstounkami dětí v pěstounské péči.“

Or. it

Odůvodnění

Účelem nového bodu je rozšířit ochranu na zaměstnankyně, které jsou matkami dětí 
narozených mimo manželství a adoptivních dětí nebo pěstounkami dětí v pěstounské péči. 

Pozměňovací návrh 64
Pascale Gruny

Návrh směrnice – poměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V čl. 2 se písm. a) nahrazuje tímto:
„a) těhotnou zaměstnankyní se rozumí 
každá zaměstnankyně, včetně žen 
pracujících jako pomocnice v domácnosti, 
která uvědomí svého zaměstnavatele
o svém stavu v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a/nebo zvyklostmi;“

Or. fr

Odůvodnění

Ženy pracující jako pomocnice v domácnosti, které jsou rámcovou směrnicí o zdraví
a bezpečnosti vyloučeny ze skupiny zaměstnanců při práci, by měly být explicitně zahrnuty do 
právních předpisů o ochraně mateřství.

Pozměňovací návrh 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1 a. V článku 2 se písm. b) nahrazuje 
tímto: 
b) „zaměstnankyní krátce po porodu“ se 
rozumí každá zaměstnankyně krátce po 
porodu a nastávající matka v případě 
náhradního mateřství

Or. el

Odůvodnění

Pro nastávající matku je důležité být v blízkosti náhradní matky během porodu, aby bylo 
usnadněno vytvoření mateřského pouta.

Pozměňovací návrh 66
Pascale Gruny

Návrh směrnice – poměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
„b) zaměstnankyní krátce po porodu“ se 
rozumí každá zaměstnankyně krátce po 
porodu ve smyslu vnitrostátních právních 
předpisů nebo zvyklostí, včetně žen 
pracujících jako pomocnice v domácnosti, 
která uvědomí svého zaměstnavatele
o svém stavu v souladu s uvedenými 
právními přepisy a/nebo zvyklostmi;

Or. fr

Odůvodnění

Ženy pracující jako pomocnice v domácnosti, které jsou rámcovou směrnicí o zdraví
a bezpečnosti vyloučeny ze skupiny zaměstnanců při práci, by měly být explicitně zahrnuty do 
právních předpisů o ochraně mateřství.
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Pozměňovací návrh 67
Pascale Gruny

Návrh směrnice – poměňující akt
Čl. 1 – bod -1 c (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–1c. V článku 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
„c) kojící zaměstnankyní se rozumí každá 
kojící zaměstnankyně ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, včetně žen pracujících jako 
pomocnice v domácnosti, která uvědomí 
svého zaměstnavatele o svém stavu
v souladu s uvedenými právními přepisy 
a/nebo zvyklostmi;

Or. fr

Odůvodnění

Ženy pracující jako pomocnice v domácnosti, které jsou rámcovou směrnicí o zdraví
a bezpečnosti vyloučeny ze skupiny zaměstnanců při práci, by měly být explicitně zahrnuty do 
právních předpisů o ochraně mateřství.

Pozměňovací návrh 68
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V článku 4 se název nahrazuje tímto:
Hodnocení, informování a konzultace

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži ve fertilním věku. Příčiny genetických změn
a anomálií, které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou 
postihnout jak muže, tak i ženy před oplodněním, poškozují však především zárodek. Odstavce 
4 a 5 se přidávají proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují 
ustanovení o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 69
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 4 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
-1. V hodnocení rizik provedeném podle 
směrnice 89/391/EHS zaměstnavatel 
uvede, jakým rizikům pro reprodukční 
zdraví jsou vystaveni muži a ženy, které 
zaměstnává.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži ve fertilním věku. Příčiny genetických změn
a anomálií, které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou 
postihnout jak muže, tak i ženy před oplodněním, poškozují však především zárodek. Odstavce 
4 a 5 se přidávají proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují 
ustanovení o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 70
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 c (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c. V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
1. Pro všechny činnosti, které by mohly 
představovat zvláštní riziko expozice 
činitelům, postupům nebo pracovním 
podmínkám, jejichž nevyčerpávající 
seznam je uveden v příloze I, zhodnotí 
zaměstnavatel povahu, stupeň a trvání 
expozice v příslušném podniku nebo 
závodě, kterému jsou vystaveny 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2
a zaměstnankyně, které jsou pravděpodobně
v některé ze situací uvedených v článku 2, 
buď přímo nebo pomocí služeb 
provádějících ochranná opatření
a opatření k prevenci rizik uvedených
v článku 7 směrnice 89/391/EHS, s cílem:

– zhodnotit všechna rizika pro bezpečnost
a zdraví a všechny možné účinky na 
těhotenství nebo kojení zaměstnankyň ve 
smyslu článku 2 a zaměstnankyň, které 
jsou pravděpodobně v některé ze situací 
uvedených v článku 2,
– rozhodnout, jaká opatření je třeba 
přijmout.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži ve fertilním věku. Příčiny genetických změn
a anomálií, které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou 
postihnout jak muže, tak i ženy před oplodněním, poškozují však především zárodek. Odstavce 
4 a 5 se přidávají proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují 
ustanovení o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.



AM\795886CS.doc 17/61 PE430.643v01-00

CS

Pozměňovací návrh 71
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 d (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1d. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
2. Aniž je dotčen článek 10 směrnice 
89/391/EHS, jsou zaměstnankyně ve 
smyslu článku 2 a zaměstnankyně, které 
by se mohly dostat do situací uvedených
v článku 2 v dotyčném podniku nebo 
závodě, nebo jejich zástupci a příslušní 
sociální partneři informováni
o výsledcích hodnocení uvedeného
v odstavci 1 a o všech opatřeních 
týkajících se zdraví a bezpečnosti při 
práci.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži ve fertilním věku. Příčiny genetických změn
a anomálií, které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou 
postihnout jak muže, tak i ženy před oplodněním, poškozují však především zárodek. Odstavce 
4 a 5 se přidávají proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují 
ustanovení o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 72
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 e (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1e. V článku 4 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
2a. Budou přijata opatření pro to, aby 
zaměstnanci a/nebo jejich zástupci
v daných podnicích nebo organizacích 
mohli monitorovat uplatňování této 
směrnice nebo mohli být do jejího 
uplatňování zapojeni, zejména pokud jde
o opatření, o nichž rozhoduje 
zaměstnavatel a která jsou uvedena
v odstavci 2, přičemž není dotčena 
odpovědnost zaměstnavatele za přijetí 
těchto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži ve fertilním věku. Příčiny genetických změn
a anomálií, které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou 
postihnout jak muže, tak i ženy před oplodněním, poškozují však především zárodek. Odstavce 
4 a 5 se přidávají proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují 
ustanovení o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 73
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 f (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1f. V článku 4 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:

2b. V souladu s článkem 11 směrnice 
89/391/EHS jsou se zaměstnanci a/nebo 
jejich zástupci projednávány záležitosti, 
na které se vztahuje tato směrnice, a jsou 
do těchto záležitostí zapojováni.
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži ve fertilním věku. Příčiny genetických změn
a anomálií, které způsobují neplodnost, malformace a chromozómové aberace, mohou 
postihnout jak muže, tak i ženy před oplodněním, poškozují však především zárodek. Odstavce 
4 a 5 se přidávají proto, že všechny ostatní směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují 
ustanovení o informování zaměstnanců a jejich zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 74
Licia Ronzulli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 c (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c. Do článku 6 se vkládá nový bod, který 
zní:
„2a. Těhotné zaměstnankyně nemohou 
mimoto vykonávat takové činnosti, jako je 
převážení či přenášení a zdvihání těžkých 
břemen, ani činnosti nebezpečné, fyzicky 
náročné a zdraví škodlivé.“

Or. it

Odůvodnění

Kromě činností, které byly vyhodnoceny jako činnosti vystavující pracující rizikům, nesmí 
zaměstnané ženy v těhotenství vykonávat žádné činnosti, které by vyžadovaly velkou fyzickou 
námahu nebo vedly k ohrožení zdraví.
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Pozměňovací návrh 75
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 g (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1g. V článku 7 se název nahrazuje tímto:
Noční práce

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 h (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1h. V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
nejsou povinny vykonávat noční práci: 

a) v době deseti týdnů před porodem;
b) v době zbývajícího období těhotenství, 
pokud je to nezbytné pro zdraví 
zaměstnankyně nebo zdraví nenarozeného 
dítěte;
c) v době celého období kojení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 i (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1i. V čl. 7 odst. 2 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

a) převedení na slučitelnou pracovní 
dobu ve dne, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 j (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1j. V článku 7 se vkládá tento bod:

2a. Zaměstnankyně, které požadují 
uvolnění z noční práce, o tom informují 
zaměstnavatele a v případě uvedeném
v odst. 1 písm. b) předloží zaměstnavateli 
lékařské potvrzení, v souladu s pravidly 
stanovenými členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 k (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1k. V článku 7 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:

2b. V případě osamělých rodičů a rodičů
s dětmi, které trpí vážnými poruchami, 
může být doba uvedená v odstavci 1 
prodloužena podle postupů stanovených 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 l (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1l. V článku 7 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:

2c. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření na zajištění toho, aby otcové dětí 
mladších 12 měsíců nebyli povinni 
vykonávat noční práci.

Or. en



AM\795886CS.doc 23/61 PE430.643v01-00

CS

Pozměňovací návrh 81
Marije Cornelissen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 7a
Práce přesčas
1. Těhotné zaměstnankyně, stejně jako 
zaměstnankyně, které mají dítě mladší než 
12 měsíců, nemají povinnost pracovat 
přesčas.
2. Zaměstnankyně kojící děti nemá 
povinnost pracovat přesčas po celé 
období, kdy kojení trvá, pokud je to 
nezbytné pro její zdraví či pro zdraví 
dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 7a
Práce přesčas
Členské státy přijímají nezbytná opatření, 
aby těhotné zaměstnankyně, 
zaměstnankyně krátce po porodu a kojící 
zaměstnankyně během těhotenství a 
v době 6 měsíců po porodu nebyly povinny 
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pracovat přesčas ani o nedělích
a svátcích.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
nejméně 18 týdnů mateřské dovolené 
rozložené před porodem a/nebo po porodu.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
nejméně 14 týdnů mateřské dovolené 
rozložené před porodem a/nebo po porodu.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 84
Marije Cornelissen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
nejméně 18 týdnů mateřské dovolené 
rozložené před porodem a/nebo po porodu.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
nejméně 24 týdnů mateřské dovolené 
rozložené před porodem a/nebo po porodu.

Or. en

Odůvodnění

V současné době se délka mateřské dovolené pohybuje ve 27 členských státech EU mezi 8 až 
45 týdny, přičemž se v některých případech jedná o placenou dovolenou, jindy o neplacenou.
V některých zemích je nutné podat žádost kvůli pokračování v kojení nad rámec placené
mateřské dovolené. Prodloužení mateřské dovolené ze stávajících 14 týdnů na 24 týdnů by 
ženám krátce po porodu umožnilo, aby dítě kojily, pokud se tak rozhodnou, nepřetržitě po 
dobu šesti měsíců, aniž by musely podvodně využívat jiných možností, například hledat 
východisko prostřednictvím lékařských potvrzení.

Pozměňovací návrh 85
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud jde o poslední čtyři měsíce 
období uvedeného v odstavci 1, lze 
vnitrostátní systém dovolené z rodinných 
důvodů považovat za mateřskou 
dovolenou ve smyslu této směrnice, za 
předpokladu, že zaměstnancům poskytuje 
celkovou ochranu ve smyslu článku 2 této 
směrnice, která odpovídá úrovni 
stanovené touto směrnicí. V takovém 
případě musí být celková doba 
poskytované dovolené delší než doba, 
kterou pro rodičovskou dovolenou stanoví 
směrnice Rady 96/34/ES.
Odměna za poslední 4 týdny mateřské 
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dovolené nesmí být nižší než dávka 
uvedená v čl. 11 odst. 3, případně se může 
rovnat průměru odměny za 18 týdnů 
mateřské dovolené, což ovšem odpovídá 
nejméně dvěma třetinám posledního 
měsíčního platu nebo průměrného 
měsíčního platu stanoveného 
vnitrostátními předpisy, při respektování 
stropu stanoveného vnitrostátními 
předpisy. Členské státy mohou určit, na 
základě jakého období se tento průměrný 
měsíční plat vypočítá.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Martin Kastler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud jde o poslední 4 týdny období 
stanoveného v odstavci 1, lze
v jednotlivých státech chápat rodičovskou 
dovolenou jako mateřskou dovolenou ve 
smyslu této směrnice, pokud právní 
úprava v jednotlivých státech zaručuje 
úroveň ochrany pro zaměstnankyně ve 
smyslu článku 2, která se shoduje s úrovní 
stanovenou v této směrnici. V takovém 
případě musí celková doba nároku na 
dovolenou přesáhnout časové období 
stanovené ve směrnici 96/34/ES. Odměna 
za poslední čtyři týdny mateřské dovolené 
nesmí být nižší než sociální dávka podle 
čl. 11 odst. 3. Alternativně může odpovídat 
průměrné náhradě během 18 měsíců 
mateřské dovolené, která odpovídá 
nejméně 67 % posledního měsíčního platu 
nebo průměrného měsíčního platu
v souladu s právem jednotlivých států, 
přičemž vnitrostátní právo může stanovit 
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horní hranici. Členské státy mohou 
stanovit období, podle nichž se 
vypočítávají průměrné měsíční platy.  

Or. de

Odůvodnění

Pokud členské státy mají pravidla pro příspěvky na rodičovskou dovolenou a nepatrně kratší 
mateřskou dovolenou než v návrhu Komise, které matkám umožňují jít na rodičovskou 
dovolenou za pro ně dobrých finančních podmínek, nemělo by tyto členské státy navíc 
zatěžovat povinné rozšíření mateřských dovolených, ale mělo by je povzbudit k dalšímu 
nacházení inovativních pravidel ochrany mateřství. Tím se posiluje prostor pro působení 
členských států, což odpovídá zásadě subsidiarity.

Pozměňovací návrh 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů před 
porodem a nejméně šesti týdnů po porodu. 
Tato dovolená musí být zaručena i 
v případě narození mrtvého dítěte a musí 
být zaručeno, že nebude přerušena
v případě neonatálního úmrtí dítěte 
během této dovolené, pokud 
zaměstnankyně předloží potvrzení
o narození dítěte, které vydá porodní 
lékař. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že zaměstnankyně 
ve smyslu článku 2 mají nárok si zvolit, 
kdy si vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

Or. el
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Odůvodnění

Podle lékařů mají poslední týdny před porodem pro vývoj plodu klíčový význam, nehledě na 
to, že těhotné ženě vykonávání práce v tomto období působí zjevně obtíže. V případě narození 
mrtvého dítěte nebo v případě neonatálního úmrtí je vhodné poskytnout ženě čas k tomu, aby 
se fyzicky a psychicky uzdravila.

Pozměňovací návrh 88
Martin Kastler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje placenou mateřskou dovolenou
v rozsahu šesti týdnů před porodem a osmi 
týdnů po porodu.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení dovolené jednak umožňuje chránit matku a dítě v době, kdy je to nejpotřebnější,
a zároveň poskytuje zaměstnavatelům větší jistotu plánování než úprava, která délku mateřské 
dovolené ponechává na úvaze ženy.

Pozměňovací návrh 89
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
musí zahrnovat povinnou mateřskou 
dovolenou v rozsahu nejméně dvou týdnů, 
která se rozdělí podle vnitrostátních 
právních předpisů a/nebo zvyklostí do 
období před porodem a/nebo po porodu. 
Členské státy mohou omezit období 
mateřské dovolené před porodem.

Or. de

Odůvodnění

Es ist notwendig, die derzeitigen Regelung von Richtlinie 92/85/EWG wonach zwei Wochen 
Mutterschaftsurlaub verpflichtend vor und/oder nach der Geburt genommen werden müssen 
beizubehalten und den Mitgliedstaaten die Verteilung des übrigen Zeitraums zu überlassen. 
Dies entspricht einem Anliegen der überwiegenden Mehrzahl der Mitlgliedstaaten, da sich die 
nationalen Regelungen – aus jeweils nachvollziehbaren und in ausgewogenen nationalen 
Gesamtsystemen erklärbaren Gründen – erheblich unterscheiden und sich eine 
Gemeinschaftsregelung als nicht erforderlich erweist.

Pozměňovací návrh 90
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu
a povinnou mateřskou dovolenou čtyři 
týdny před porodem. Členské státy přijmou 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 mají 
nárok si zvolit, kdy si vyberou nepovinnou 
část mateřské dovolené, zda před porodem 
nebo po porodu.
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Or. el

Odůvodnění

Povinná mateřská dovolená před porodem je nesmírně důležitá, aby bylo zajištěno, že na 
zaměstnankyni nebude vyvíjen nátlak, aby pracovala až do posledního stádia těhotenství, a že 
bude zajištěna minimální úroveň ochrany zdraví budoucí matky i dítěte před porodem.

Pozměňovací návrh 91
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice – pozměňovací akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou plně placenou 
mateřskou dovolenou v rozsahu nejméně 
šestnácti týdnů po porodu. Členské státy 
přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 mají 
nárok si zvolit, kdy si vyberou nepovinnou 
část mateřské dovolené, zda před porodem 
nebo po porodu. Povinná mateřská 
dovolená v trvání šestnácti týdnů se 
vztahuje na všechny zaměstnankyně, bez 
ohledu na počet dnů dříve vykonané 
práce.

Or. pt

Pozměňovací návrh 92
Licia Ronzulli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
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zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy mají možnost prodloužit 
povinné období mateřské dovolené nejvýše 
na deset týdnů po porodu a čtyři týdny 
před porodem.

Or. it

Odůvodnění

Největší ochrana zaměstnankyň musí být vyhrazena na období po narození dítěte, tedy na 
dobu, během níž je žena v důsledku kojení a vývoje novorozence vystavena velké fyzické
i zátěži.

Pozměňovací návrh 93
Rovana Plumb

Návrh směrnice – poměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu. Šestitýdenní období povinné 
mateřské dovolené se vztahuje na všechny 
pracující ženy bez ohledu na počet dní 
odpracovaných před šestinedělím.

Or. fr

Odůvodnění

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
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shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Pozměňovací návrh 94
Evelyn Regner

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů před 
porodem a nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

Or. de

Odůvodnění

Povinná mateřská dovolená před porodem prospívá zdraví budoucích matek, neboť ženy jsou
v této době vystaveny mimořádné tělesné zátěži a při stresu a tlaku v zaměstnání v týdnech 
před porodem se jednak zvyšuje riziko předčasného porodu, jednak tak příslušné 
zaměstnankyně nemají možnost se patřičně připravit na následnou mimořádnou tělesnou
a psychickou zátěž v době po porodu.

Pozměňovací návrh 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě přerušeného těhotenství 
vyvolaného komplikacemi před 28. 
týdnem těhotenství má zaměstnankyně 
nárok na mateřskou dovolenou o délce 
trvání nejméně šesti týdnů.

Or. el

Odůvodnění

Tělo ženy potřebuje přiměřenou dobu na to, aby se vzpamatovalo z neúspěšného těhotenství.

Pozměňovací návrh 96
Licia Ronzulli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zaměstnankyně délku mateřské 
dovolené oznámí nejméně tři měsíce před 
zvoleným datem jejího zahájení.

Or. it

Odůvodnění

Zavedení povinnosti oznamovat délku mateřské dovolené umožňuje podnikům přesněji si 
plánovat práci a předejít případným organizačním problémům.

Pozměňovací návrh 97
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice – pozměňovací akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejméně tři měsíce před datem 
nástupu na mateřskou dovolenou musí 
zaměstnankyně oznámit zvolenou dobu 
jejího trvání.

Or. nl

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu 25 navrhovatelka konstatuje, že těhotné ženy nesmí být po dobu tří 
měsíců před porodem nuceny k práci přesčas. Pokud pracovnice v této době také uvede,
v kterém období bude na mateřské dovolené, usnadní tak zaměstnavateli hledání pracovníků, 
kteří ji zastoupí.

Pozměňovací návrh 98
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice – pozměňovací akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V případě vícečetného porodu se délka 
mateřské dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1 
prodlouží o 4 týdny na každé dítě.

Or. nl

Odůvodnění

Celková délka běžné dovolené se rovněž vyjadřuje v týdnech.

Pozměňovací návrh 99
Nadja Hirsch

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Část mateřské dovolené před narozením 
se prodlouží o období, jež uplyne mezi 
předpokládaným a skutečným datem 
porodu, aniž by byla zkrácena zbývající 
část dovolené.   

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zaměstnavatel musí mít možnost předvídat a plánovat, pokud jde o návrat zaměstnankyně při 
případném zpožděném porodu. 

Pozměňovací návrh 100
Nadja Hirsch

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily poskytnutí 
dodatečné dovolené v případě 
předčasného porodu, dětí 
hospitalizovaných při porodu, postižených 
dětí a vícečetných porodů. Délka 
dodatečné dovolené by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Z důvodů dodržení zásady subsidiarity by měla být taková úprava přenechána členským 
státům. Navíc výčet příkladů, kdy by měla být stanovena dodatečná mateřská dovolená, není 
nezbytný, členské státy musí mít možnost toto určit samy.
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Pozměňovací návrh 101
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné 
dovolené v případě předčasného porodu, 
dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí a vícečetných porodů. 
Délka dodatečné dovolené by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily prodloužení mateřské 
dovolené v lékařsky odůvodněných 
případech. Délka této dovolené by měla 
být přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí.
V případě narození kojenců se zdravotním 
postižením se mateřská dovolená 
prodlouží nejméně o 8 týdnů. 

Or. de

Odůvodnění

Výčet příkladů, kdy by měla být stanovena dodatečná mateřská dovolená, není nezbytný
a rozhodnutí by mělo být nadále přenecháno členským státům. Jedinou výjimku představuje 
narození kojenců se zdravotním postižením, neboť zde je zapotřebí maximální ochrany.

Pozměňovací návrh 102
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice – pozměňovací akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné 
dovolené v případě předčasného porodu, 
dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí a vícečetných porodů. 
Délka dodatečné dovolené by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí. 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné plně
placené dovolené v případě předčasného 
porodu, dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí a vícečetných porodů 
nebo pokud je matka zdravotně postižená. 
Délka dodatečné dovolené by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
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zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí. 
Členské státy rovněž zajistí období 
dvanácti týdnů plně placené dovolené při 
narození mrtvého dítěte.

Or. pt

Pozměňovací návrh 103
Martin Kastler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby jakékoli 
období nemocenské dovolené z důvodu 
nemoci nebo komplikací v souvislosti
s těhotenstvím, které nastane čtyři a více 
týdnů před porodem, nemělo dopad na 
dobu trvání mateřské dovolené.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V zájmu dodržení zásady subsidiarity by mělo být nalezení vhodných opatření nadále 
přenecháno sociálním partnerům v členských státech.

Pozměňovací návrh 104
Nadja Hirsch

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby jakékoli 
období nemocenské dovolené z důvodu 
nemoci nebo komplikací v souvislosti
s těhotenstvím, které nastane čtyři a více 

vypouští se
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týdnů před porodem, nemělo dopad na 
dobu trvání mateřské dovolené. 

Or. de

Odůvodnění

Nezapočtení nepřítomnosti ze zdravotních důvodů do mateřské dovolené až do čtyř týdnů je 
třeba odmítnout, neboť nepřiměřeně rozšiřuje celkové období, na které se vztahuje dovolená,
v kombinaci s plánovanou flexibilizací využití mateřské dovolené. Nezapočtení poskytuje 
zaměstnavateli také nezbytnou možnost předpokládat a plánovat návrat zaměstnankyně. 

Pozměňovací návrh 105
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby jakékoli období 
nemocenské dovolené z důvodu nemoci 
nebo komplikací v souvislosti
s těhotenstvím, které nastane čtyři a více 
týdnů před porodem, nemělo dopad na
dobu trvání mateřské dovolené.

5. Členské státy zajistí, aby jakékoli období 
nemocenské dovolené z důvodu nemoci 
nebo komplikací v souvislosti
s těhotenstvím, které nastane šest a více 
týdnů před porodem, bylo započteno do 
doby trvání mateřské dovolené.

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Směrnice se nevztahuje na samostatně 
výdělečně činné osoby. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 107
Marije Cornelissen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 8a

Otcovská nebo společná mateřská 
dovolená

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby zaměstnanci, 
jejichž manželky nebo životní partnerky
v nedávné době porodily, měli nárok na 
nepřetržitou plně placenou otcovskou 
dovolenou nebo společnou rodičovskou 
dovolenou, která bude nepřenosná a jejíž 
povinná doba trvání bude nejméně dva 
týdny a jež bude vybrána poté, co jejich 
manželka nebo životní partnerka porodí.
2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby byla 
zaměstnanci, jehož manželka nebo životní 
partnerka krátce předtím porodila,
v případě smrti nebo tělesného postižení 
matky poskytnuta zvláštní dovolená 
zahrnující nevyužitou část mateřské 
dovolené.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice – pozměňovací akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 8a

Otcovská dovolená
1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby zaměstnanci, 
kteří se v nedávné době stali otci, měli 
nárok na nepřetržitou plně placenou 
otcovskou dovolenou, která by byla 
nepřenosná a trvala by nejméně 4 týdny, 
přičemž dva týdny jsou povinné
a dovolená jim bude přiznána poté, co 
jejich manželka nebo partnerka porodí.
2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby otcové měli 
nárok na zvláštní dovolenou v délce trvání 
jakékoli nevyužité části mateřské dovolené
v případě smrti nebo tělesného postižení 
matky. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 109
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Zákaz výpovědi

Ve snaze zaručit zaměstnankyním ve 
smyslu článku 2 výkon jejich práv na 
bezpečnost a ochranu zdraví uznaných 
podle tohoto článku: 
1. členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
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výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících
s jejich stavem, které jsou dovoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že
k tomu dá příslušný orgán souhlas;
2. je-li zaměstnankyni ve smyslu článku 2 
dána výpověď během doby uvedené
v bodu 1, musí zaměstnavatel uvést 
náležité odůvodnění písemně. Dojde-li
k výpovědi do šesti měsíců po ukončení 
mateřské dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, 
musí zaměstnavatel na žádost dotčené 
zaměstnankyně uvést náležité odůvodnění 
písemně;
3. členské státy přijmou nezbytná opatření
k ochraně zaměstnankyň ve smyslu 
článku 2 před následky výpovědi, která je 
na základě bodů 1 a 2 protiprávní;
4. jakékoli méně příznivé zacházení se 
ženou spojené s těhotenstvím nebo 
mateřskou dovolenou ve smyslu článku 8 
představuje diskriminaci ve smyslu 
směrnice 2002/73/ES, ve znění 
přepracovaném směrnicí 2006/54/ES.

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření ustanovení o ochraně zaměstnanců proti výpovědi by přineslo velké finanční
a organizační zatížení zaměstnavatele, aniž by kvůli ochraně zdraví zaměstnankyň bylo 
naprosto nezbytné. Ve smyslu subsidiarity a na základě souvisejících hospodářských důsledků 
by proto o rozšíření měly rozhodovat členské státy. 

Pozměňovací návrh 110
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice – pozměňovací akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících
s jejich stavem, které jsou dovoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že
k tomu dá příslušný orgán souhlas.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření
k zajištění toho, aby nebylo možné 
přerušit mateřskou, otcovskou či zvláštní 
dovolenou udělenou za účelem péče
o dítě, a to z důvodu výhodnosti pro 
zaměstnavatele, a aby byl vydán zákaz
výpovědi a veškerých příprav na výpověď 
zaměstnankyním ve smyslu článku 2 po 
dobu od počátku jejich těhotenství až do 
jednoho roku po porodu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 111
Licia Ronzulli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících
s jejich stavem, které jsou dovoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že
k tomu dá příslušný orgán souhlas;

1. členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi dané zaměstnankyním 
ve smyslu článku 2 po dobu od počátku 
jejich těhotenství až do konce jejich 
mateřské dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1
a až do dovršení jednoho roku dítěte,
kromě výjimečných případů 
nesouvisejících s jejich stavem, které jsou 
dovoleny podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo zvyklostí a popřípadě za 
předpokladu, že k tomu dá příslušný orgán 
souhlas;

Or. it
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Odůvodnění

Zaměstnankyně musí být chráněna po celou svou mateřskou dovolenou a taková ochrana 
musí být rozšířena až do dovršení jednoho roku dítěte.

Pozměňovací návrh 112
Martin Kastler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících
s jejich stavem, které jsou dovoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že
k tomu dá příslušný orgán souhlas;

1. členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi zaměstnankyním ve 
smyslu článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1. kromě 
výjimečných případů nesouvisejících
s jejich stavem, které jsou dovoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že
k tomu dá příslušný orgán souhlas;

Or. de

Odůvodnění

Veškeré provedené přípravy na výpověď nebo skutečnost, že k nim nedošlo, se velmi těžko 
dokazují, a proto přinášejí právní nejistotu spíše než vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 113
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice – pozměňovací akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících
s jejich stavem, které jsou dovoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že
k tomu dá příslušný orgán souhlas;

1. členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství do uplynutí alespoň 16 týdnů 
od porodu, kromě výjimečných případů 
nesouvisejících s jejich stavem, které jsou 
dovoleny podle vnitrostátních právních 
předpisů a/nebo zvyklostí, a popřípadě za 
předpokladu, že k tomu dá příslušný orgán 
souhlas;

Or. nl

Odůvodnění

Navrhovatelka uvádí 4 měsíce. Celková délka běžné dovolené se rovněž vyjadřuje v týdnech.

Pozměňovací návrh 114
Licia Ronzulli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících
s jejich stavem, které jsou dovoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že
k tomu dá příslušný orgán souhlas;

1. členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 až do dovršení jednoho roku 
dítěte, kromě výjimečných případů 
nesouvisejících s jejich stavem, které jsou 
dovoleny podle vnitrostátních právních 
předpisů a/nebo zvyklostí, a popřípadě za 
předpokladu, že k tomu dá příslušný orgán 
souhlas;

Or. it
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Odůvodnění

Jako vhodnější se jeví prodloužit zákaz výpovědi až do dovršení jednoho roku dítěte, jelikož 
největší ochranu matky potřebují na konci své mateřské dovolené.

Pozměňovací návrh 115
Marije Cornelissen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou vhodná 
opatření, aby zajistily ochranu bezpečnosti
a zdraví těhotných nebo kojících 
zaměstnankyň, včetně ergonomických 
podmínek, pracovní doby (včetně práce
v noci a změny pracovního místa)
a náročnosti práce, a aby zvýšily ochranu 
proti specifickým infekčním činitelům, 
nebezpečným látkám a ionizujícímu 
záření; to obnáší i povinnost 
zaměstnavatele přizpůsobit podmínky 
pracovního místa potřebám těhotných 
nebo kojících zaměstnankyň z hlediska 
jejich zdraví a bezpečnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Ochrana bezpečnosti a zdraví těhotných pracovnic by měla být jedním z hlavním bodů této 
směrnice.
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Pozměňovací návrh 116
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. je-li zaměstnankyni ve smyslu článku 2 
dána výpověď během doby uvedené v bodu 
1, musí zaměstnavatel uvést náležité 
odůvodnění písemně. Dojde-li k výpovědi
do šesti měsíců po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, musí 
zaměstnavatel na žádost dotčené 
zaměstnankyně uvést náležité odůvodnění 
písemně.

2. je-li zaměstnankyni ve smyslu článku 2 
dána výpověď během doby uvedené v bodu 
1 nebo do šesti měsíců po ukončení 
mateřské dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, 
musí zaměstnavatel uvést náležité 
odůvodnění písemně. Tím nejsou dotčeny 
věcné podmínky pro udělení výpovědi 
podle vnitrostátního práva. 

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zákazu diskriminace těhotných 
žen na trhu práce tím, že vytvoří rovné 
příležitosti při náboru zaměstnanců, 
pokud splní všechny požadavky pro 
příslušné pracovní místo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. v případech uvedených v článcích 5, 6
a 7 musí být zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 zajištěna práva vyplývající
z pracovní smlouvy, včetně zachování 
odměny za práci, a/nebo nároku na 
rovnocenné dávky v souladu
s vnitrostátními právními předpisy
a vnitrostátními postupy;

Or. en

Odůvodnění

Ženy by měly mít možnost pobírat plnou výplatu, aby se nestaly finančně znevýhodněnými, 
protože jsou matkami.

Pozměňovací návrh 119
Martin Kastler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. zaměstnankyním ve smyslu článku 2, 
které jejich zaměstnavatel, jenž se 
domnívá, že nemohou pracovat, ačkoli 
zaměstnankyně v tomto smyslu nedodaly 
žádné lékařské potvrzení, vyloučil z práce, 
je až do začátku mateřské dovolené ve 
smyslu čl. 8 odst. 2 vyplácena částka ve 
výši jejich celého platu.

1a. zaměstnankyně ve smyslu článku 2, 
které jejich zaměstnavatel, jenž se 
domnívá, že nemohou pracovat, ačkoli 
zaměstnankyně v tomto smyslu nedodaly 
žádné lékařské potvrzení, vyloučil z práce, 
musí z vlastní iniciativy vyhledat lékaře.
Pokud lékař potvrdí, že tyto ženy jsou 
schopné opět nastoupit do práce, musí je 
zaměstnavatel buď nadále běžně 
zaměstnat, nebo jim je až do začátku 
mateřské dovolené ve smyslu čl. 8 odst. 2 



PE430.643v01-00 48/61 AM\795886CS.doc

CS

vyplácena částka ve výši jejich celého 
platu.

Or. de

Odůvodnění

Návštěva lékaře, kterého si žena sama zvolí, vyjasní, zda je skutečně nemocná či ne. Další 
opatření by měla být přijata pouze po zjištění jasného výsledku.

Pozměňovací návrh 120
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 1 a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V článku 11 se vkládá nový odstavec 1 
aa, který zní:
1aa. Členské státy mohou přijmout 
preventivní a kontrolní opatření v zájmu 
ochrany a bezpečnosti těhotných 
zaměstnankyň a žen krátce po porodu.

Or. en

Odůvodnění

Stres na pracovišti může ovlivnit psychiku žen v období těhotenství a krátce po porodu
a působit na plod resp. novorozence. Je třeba zavést kontrolní opatření v rámci zásady 
flexikurity.

Pozměňovací návrh 121
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno právo vrátit se na svá pracovní 
místa nebo na odpovídající místa za 
podmínek, které pro ně nejsou méně 
příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, na které by měly 
během své nepřítomnosti nárok;

c) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno právo vrátit se na svá pracovní 
místa nebo na odpovídající místa za 
podmínek, které pro ně nejsou méně 
příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, na které by měly 
během své nepřítomnosti nárok; ve 
výjimečné situaci restrukturalizace nebo 
zásadní reorganizace výrobního procesu 
musí být při zastupování zájmů 
zaměstnanců vždy poskytnuta možnost 
projednat spolu se zaměstnavatelem vliv 
těchto změn na zaměstnance, jichž se 
týkají. 

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu,
v mezích případného stropu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Tento 
strop nesmí být nižší než dávky, které by 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
obdržela v případě přerušení své činnosti
z důvodů spojených s jejím zdravotním 
stavem. Členské státy mohou určit, na 
základě jakého období se tento průměrný 
plat vypočítá.

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) jsou
odpovídající a rovnocenné, jestliže 
zajišťují příjem rovnocenný poslednímu 
měsíčnímu platu nebo průměrnému 
měsíčnímu platu. Zaměstnankyni na 
mateřské dovolené je vyplácena plná mzda
a dávka je ve výši 100 % posledního 
měsíčního platu nebo průměrného 
měsíčního platu. Členské státy mohou 
určit, na základě jakého období se tento 
průměrný plat vypočítá.

Or. en
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Odůvodnění

Vyplácení dávek ženám během mateřské dovolené ve výši plné mzdy poskytuje záruku, že 
rozhodnutí mít děti nebude pro ženy představovat finanční újmu. Mnoho členských států již 
vyplácí dávku ve výši mezi 80 % a 100 % průměrného platu během mateřské dovolené. 
Těhotné zaměstnankyně by navíc neměly být finančně znevýhodněny kvůli svému rozhodnutí 
mít dítě.

Pozměňovací návrh 123
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu 
měsíčnímu platu nebo průměrnému 
měsíčnímu platu, v mezích případného 
stropu stanoveného vnitrostátními 
právními předpisy. Tento strop nesmí být 
nižší než dávky, které by zaměstnankyně 
ve smyslu článku 2 obdržela v případě 
přerušení své činnosti z důvodů spojených
s jejím zdravotním stavem. Členské státy 
mohou určit, na základě jakého období se 
tento průměrný plat vypočítá.

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) 
nesmějí být nižší než dávky, které 
zaměstnankyně ve smyslu bodu 2 obdrží
v případě přerušení své výdělečné činnosti 
ze zdravotních důvodů nebo nižší než dvě 
třetiny posledního měsíčního platu 
zaměstnankyně podle vnitrostátních 
právních předpisů, přičemž zákonodárce 
na úrovni jednotlivých států může stanovit 
horní hranice a referenční období.  

Or. de

Odůvodnění

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.
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Pozměňovací návrh 124
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice – pozměňovací akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu,
v mezích případného stropu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Tento 
strop nesmí být nižší než dávky, které by 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
obdržela v případě přerušení své činnosti
z důvodů spojených s jejím zdravotním 
stavem. Členské státy mohou určit, na 
základě jakého období se tento průměrný 
plat vypočítá.

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za rovnocenné, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu,
v mezích případného stropu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Tento 
strop nesmí být nižší než 100 % 
posledního měsíčního platu nebo 
průměrného měsíčního platu dotyčné 
zaměstnankyně. Členské státy mohou 
určit, na základě jakého období se tento 
průměrný plat vypočítá.

Or. pt

Pozměňovací návrh 125
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 3 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Vkládá se nový bod 3a, který zní:
3a) zaměstnankyním na mateřské 
dovolené musí být zaručeno právo, aby se 
jim automaticky zvýšil v příslušných 
případech plat, aniž by kvůli pobírání 
zvýšeného platu musely dočasně ukončit 
svou mateřskou dovolenou.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud se v případě pracovního místa zaměstnankyně na mateřské dovolené zvyšuje plat, mělo 
by se tak stát automaticky, aby zaměstnankyně nemusely přerušit svou mateřskou dovolenou 
jen proto, aby získaly vyšší plat, a poté se vrátily na dovolenou. Administrativní postupy 
zaměstnavatelů budou v tomto ohledu rovněž omezeny a zjednodušeny.

Pozměňovací návrh 126
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. d
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mohou během mateřské dovolené 
nebo při návratu z mateřské dovolené ve 
smyslu článku 8 požádat o změnu délky
a rozvržení pracovní doby
a zaměstnavatelé měli povinnost tyto 
žádosti zvážit s ohledem na potřeby 
zaměstnavatelů a na potřeby 
zaměstnankyň.

5. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 a zaměstnankyně, které jsou 
nastávajícími matkami v případě 
náhradního mateřství, mají během 
mateřské dovolené nebo při návratu
z mateřské dovolené ve smyslu článku 8 
nárok na každodenní příchod do práce
o jednu (1) hodinu později nebo odchod
o jednu (1) hodinu dříve, a to po dobu 30 
měsíců. Po dohodě se zaměstnavatelem 
může být eventuálně upravena jejich 
pracovní doba, a to zkrácením o dvě (2) 
hodiny během prvních dvanácti měsíců a 
o jednu (1) hodinu během následujících 
šesti měsíců. Tyto úpravy se nesmí 
žádným způsobem projevit na jejich mzdě.

Or. el

Odůvodnění

Je nesmírně a citelně důležité zvýšit úsilí o sladění rodinného života a práce. Je nezbytné 
podnítit porodnost v Evropě, která trvale stárne. Bude rovněž nutné zvýšit míru zaměstnanosti 
žen v návaznosti na velmi znepokojující situaci panující ohledně hospodářské udržitelnosti a 
v odpovědi na významné sociální otázky. 
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Pozměňovací návrh 127
Ole Christensen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -4 (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-4) V článku 12 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„1a. Členské státy mohou v souladu
s vnitrostátními právními předpisy a praxí 
jednotlivých členských států pověřit 
vedení a zaměstnance na příslušné 
úrovni, aby potvrzovali nebo uzavírali 
kolektivní smlouvy, jež stanoví podrobná 
pravidla týkající se zvyšování bezpečnosti
a zdraví těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň v práci.
Tyto kolektivní smlouvy a smlouvy 
uzavřené do ...*, jakož i veškeré obnovení 
takových smluv, za předpokladu, že 
splňují pravidla obecné ochrany 
bezpečnosti a zdraví těhotných 
zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 
porodu nebo kojících zaměstnankyň 
(v mezích platných podmínek a omezení
v jednotlivých členských státech) v práci, 
mohou stanovit úpravy a ustanovení 
odlišné od úprav a ustanovení uvedených
v této směrnici za předpokladu, že jsou
v souladu s cíli a zásadami této směrnice
a dodržují je.“
Úř. věst.: vložit datum vstupu v platnost 
této směrnice.

Or. da

Odůvodnění

V několika zemích již platí lepší předpisy týkající se mateřské dovolené než ty, které stanoví 
tato směrnice. V některých členských státech rozhoduje o úpravách mateřské dovolené vedení 
nebo zaměstnanci. Pokud se kolektivní smlouvy řídí zásadami a cíli směrnice o těhotných 
zaměstnankyních, mělo by být možné takové smlouvy potvrdit či uzavřít. Je to v souladu se 
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zásadou flexikurity (flexibility a jistoty) a slouží ve prospěch zaměstnanců a zaměstnankyň 
dotčených touto směrnicí. 

Pozměňovací návrh 128
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 92/85/EHS
Článek 12 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vkládá se nový článek 12a, který zní: vypouští se

Článek 12a

Důkazní břemeno

1. Členské státy přijmou v souladu se 
svými vnitrostátními soudními systémy 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby
v případě, kdy se osoba, která se domnívá, 
že její práva podle této směrnice byla 
poškozena, a předloží soudu nebo jinému 
příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k tomuto porušení 
došlo, příslušelo žalovanému prokázat, že
k porušení směrnice nedošlo.
Odstavec 1 nebrání členským státům 
přijmout pravidla o dokazování, která jsou 
pro žalobce příznivější. 
Odstavec 1 se nevztahuje na trestní řízení.
Členské státy nemusí uplatňovat odstavec 
1 na řízení, v nichž skutečnosti případu 
zjišťuje soud nebo příslušný orgán.

Odstavce 1 až 4 se rovněž vztahují na 
všechna soudní řízení podle článku 12.

Or. cs

Odůvodnění

Toto navrhované ustanovení porušuje princip presumpce neviny a narušuje rovné postavení 
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mezi zaměstnancem a zaměstnavatele. Ten, kdo něco tvrdí, to musí dokázat. Není možné 
vyžadovat na druhé straně, která tvrdí, že se „nic nestalo“ předkládat důkazy pro to, že se 
„nic nestalo“.

Pozměňovací návrh 129
Nadja Hirsch

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 92/85/EHS
Článek 12 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vkládá se nový článek 12 a, který zní: vypouští se

„Článek 12 a
Důkazní břemeno

1. Členské státy přijmou v souladu se 
svými vnitrostátními soudními systémy 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby
v případě, kdy se osoba, která se domnívá, 
že její práva podle této směrnice byla 
poškozena, a předloží soudu nebo jinému 
příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k tomuto porušení 
došlo, příslušelo žalovanému prokázat, že
k porušení směrnice nedošlo.
2. Odstavec 1 nebrání členským státům 
přijmout pravidla o dokazování, která jsou 
pro žalobce příznivější.
3. Odstavec 1 se nevztahuje na trestní 
řízení.
4. Členské státy nemusí uplatňovat 
odstavec 1 na řízení, v nichž skutečnosti 
případu zjišťuje soud nebo příslušný 
orgán.
5. Odstavce 1 až 4 se rovněž vztahují na 
všechna soudní řízení podle článku 12.“

Or. de
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Odůvodnění

Zásada obrácení důkazního břemene by neměla být ve směrnici zakotvena, neboť přináší 
zbytečné byrokratické zatížení pro zaměstnavatele (např. vyžaduje souhrnnou dokumentaci),
a tím i další překážky pro přijímání žen.

Pozměňovací návrh 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 92/85/EHS
Článek 12 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vkládá se nový článek 12 a, který zní: vypouští se

„Článek 12 a
Důkazní břemeno

1. Členské státy přijmou v souladu se 
svými vnitrostátními soudními systémy 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby
v případě, kdy se osoba, která se domnívá, 
že její práva podle této směrnice byla 
poškozena, a předloží soudu nebo jinému 
příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k tomuto porušení 
došlo, příslušelo žalovanému prokázat, že
k porušení směrnice nedošlo.
2. Odstavec 1 nebrání členským státům 
přijmout pravidla o dokazování, která jsou 
pro žalobce příznivější.
3. Odstavec 1 se nevztahuje na trestní 
řízení.
4. Členské státy nemusí uplatňovat 
odstavec 1 na řízení, v nichž skutečnosti 
případu zjišťuje soud nebo příslušný 
orgán.
5. Odstavce 1 až 4 se rovněž vztahují na 
všechna soudní řízení podle článku 12.“

Or. de
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Odůvodnění

Zásada obrácení důkazního břemene by neměla být ve směrnici zakotvena, neboť přináší 
zbytečné byrokratické zatížení pro zaměstnavatele (např. vyžaduje souhrnnou dokumentaci),
a tím i další překážky pro přijímání žen.

Pozměňovací návrh 131
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice – pozměňovací akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 12 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou v souladu se 
svými vnitrostátními soudními systémy 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby
v případě, kdy se osoba, která se domnívá, 
že její práva podle této směrnice byla 
poškozena, a předloží soudu nebo jinému 
příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k tomuto porušení 
došlo, příslušelo žalovanému prokázat, že
k porušení směrnice nedošlo.

1. Členské státy přijmou v souladu se 
svými vnitrostátními soudními systémy 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby
v případě, kdy se osoba, která se domnívá, 
že její práva podle této směrnice byla 
poškozena, a předloží soudu nebo jinému 
příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k tomuto porušení 
došlo, příslušelo žalovanému nebo 
zaměstnavateli prokázat, že k porušení 
směrnice nedošlo.

Or. nl

Odůvodnění

Je třeba zmínit i zaměstnavatele, ať už je žalovanou stranou či nikoliv, neboť je jednou ze 
zúčastněných osob.

Pozměňovací návrh 132
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 12 a – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy nemusí uplatňovat 
odstavec 1 na řízení, v nichž skutečnosti 
případu zjišťuje soud nebo příslušný 
orgán.

vypouští se

Or. el

Odůvodnění

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of the 
relevant provisions concerning equal treatment, ensuring more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer .Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection afforded her under the provisions of this directive would be 
substantially undermined. 

Pozměňovací návrh 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 12 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy nemusí uplatňovat 
odstavec 1 na řízení, v nichž skutečnosti 
případu zjišťuje soud nebo příslušný 
orgán.

4. Členské státy nemusí uplatňovat 
odstavec 1 na řízení, v nichž skutečnosti 
případu zjišťuje soud.

Or. el

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí účinnější ochranu dotčených zaměstnankyň.
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Pozměňovací návrh 134
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 12 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odstavce 1 až 4 se rovněž vztahují na 
všechna soudní řízení podle článku 12.

5. Odstavce 1 až 3 se rovněž vztahují na 
všechna soudní řízení podle článku 12.

Or. el

Odůvodnění

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of the 
relevant provisions concerning equal treatment, providing more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer. Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection accorded to her under the provisions of this directive would 
be substantially undermined.

Pozměňovací návrh 135
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 92/85/EHS
Článek 12 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou do svých 
vnitrostátních právních řádů nezbytná 
opatření na ochranu osob před jakýmkoli 
nepříznivým zacházením nebo 
nepříznivými následky, které jsou reakcí na 
žalobu, jež tyto osoby podaly, nebo na 
řízení, která zahájily, zaměřených na 
dodržování práv poskytovaných podle této 
směrnice.

Členské státy zavedou do svých 
vnitrostátních právních řádů nezbytná 
opatření na ochranu osob, včetně svědků,
před jakýmkoli nepříznivým zacházením 
nebo nepříznivými následky, které jsou 
reakcí na žalobu, jež tyto osoby podaly, 
nebo na řízení, která zahájily, zaměřených 
na dodržování práv poskytovaných podle 
této směrnice.
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Or. el

Odůvodnění

Rozšířením ochrany před nepříznivými důsledky na svědky umožňuje zajistit, aby mohli beze 
strachu podat spolehlivé svědectví při procesech žaloby, aniž by byli jakýmkoli způsobem 
diskriminováni.

Pozměňovací návrh 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 92/85/EHS
Článek 12 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušování vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí a přijmou všechna nezbytná 
opatření pro zajištění jejich provádění. 
Tyto sankce, které mohou zahrnovat 
náhradu škody poškozenému, jež nemusí 
být omezena předchozím stanovením 
horní hranice, musí být účinné, přiměřené
a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušování vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí a přijmou všechna nezbytná 
opatření pro zajištění jejich provádění. 
Tyto sankce, které mohou zahrnovat 
náhradu škody poškozenému, musí být 
účinné a přiměřené.

Or. de

Odůvodnění

Zákazem stanovení hranice nároků na náhradu škody EU nepřiměřeně omezuje prostor pro 
uvážení členských států a nutí je k přejímání podrobných ustanovení, která nejsou v souladu
s vlastním procesním právem. 

Pozměňovací návrh 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 92/85/EHS
Článek12 d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 d
Subjekt pro rovné zacházení

vypouští se

Členské státy zajistí, aby subjekt nebo 
subjekty určené podle článku 20 směrnice 
2002/73/ES, přepracované směrnicí 
2006/54/ES, a pověřené podporou, 
rozborem, sledováním a prosazováním 
rovného zacházení se všemi osobami bez 
diskriminace na základě pohlaví byly 
rovněž příslušné pro otázky spadající do 
působnosti této směrnice, pokud se tyto 
otázky týkají především rovného 
zacházení a nikoli zdraví a bezpečnosti 
zaměstnankyň.

Or. de

Odůvodnění

Také u opatření pro sladění pracovního a soukromého života by měl být zohledněn cíl 
snižování byrokracie. Zdá se, že pověření vnitrostátních orgánů pro rovnoprávnost 
dodatečnými úkoly z oblasti ochrany mateřství tomuto cíli odporuje.


