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Pozměňovací návrh 74
Anna Záborská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Právní východisko

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
137 odst. 2 a na čl. 141 odst. 3 této 
smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 153 odst. 2
této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Směrnice 92/85/EHS pojednává o zákonné ochraně zdraví při práci těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň z důvodu tělesného stavu žen 
během těhotenství a po něm, jež je v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie. Dovolenou spojenou s narozením dítěte může využít pouze zaměstnankyně-
matka. Tato směrnice se tedy nedotýká otázky rovných příležitostí a rovného zacházení
v oblasti práce a zaměstnanosti, ani sladění rodinného a soukromého života. Článek 141 
proto nelze uplatnit.

Pozměňovací návrh 75
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
137 odst. 2 a na čl. 141 odst. 3 této 
smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 153 odst. 2
této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
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et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Pozměňovací návrh 76
Siiri Oviir

Návrh směrnice – pozměňující akt
Právní východisko 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Nárok ženy na mateřské dovolené 
vrátit se po jejím skončení na stejné nebo 
rovnocenné pracovní místo stanoví článek 
15 směrnice 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). 

Or. et

Odůvodnění

Soubor návrhů v aktu pozměňujícím směrnici 92/85/EHS neobsahuje žádný odkaz na článek 
15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES, která upravuje nároky udělované 
ženě vracející se z mateřské dovolené do pracovního procesu.

Pozměňovací návrh 77
Anna Záborská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 141 Smlouvy se stanoví, že 
Rada postupem podle článku 251 po 
konzultaci s Hospodářským a sociálním 
výborem přijímá opatření k uplatnění 
zásady rovných příležitostí a rovného 

vypouští se
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zacházení pro muže a ženy v otázkách 
práce a zaměstnanosti.

Or. fr

Odůvodnění

Směrnice 92/85/EHS pojednává o zákonné ochraně zdraví při práci těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň z důvodu tělesného stavu žen 
během těhotenství a po něm, jež je v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie. 

Dovolenou spojenou s narozením dítěte může využít pouze zaměstnankyně-matka. 

Tato směrnice se tedy nedotýká otázky rovných příležitostí a rovného zacházení v oblasti 
práce a zaměstnanosti, ani sladění rodinného a soukromého života. Článek 141 proto nelze 
uplatnit.

Pozměňovací návrh 78
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 141 Smlouvy se stanoví, že 
Rada postupem podle článku 251 po 
konzultaci s Hospodářským a sociálním 
výborem přijímá opatření k uplatnění 
zásady rovných příležitostí a rovného 
zacházení pro muže a ženy v otázkách 
práce a zaměstnanosti. 

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.
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Pozměňovací návrh 79
Anna Záborská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vzhledem k tomu, že se tato směrnice 
netýká pouze ochrany zdraví a bezpečnosti 
těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň 
krátce po porodu nebo kojících 
zaměstnankyň, ale z povahy věci též 
otázek rovného zacházení, jako je právo 
na návrat na stejné nebo odpovídající 
pracovní místo, pravidla týkající se 
výpovědi a práva vyplývající z pracovní 
smlouvy nebo pravidla lepší finanční 
podpory během mateřské dovolené, použijí 
se jako právní základ této směrnice článek 
137 v kombinaci s článkem 141 Smlouvy.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Pozměňovací návrh 80
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vzhledem k tomu, že se tato směrnice 
netýká pouze ochrany zdraví a bezpečnosti 
těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň 
krátce po porodu nebo kojících 
zaměstnankyň, ale z povahy věci též 

vypouští se
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otázek rovného zacházení, jako je právo 
na návrat na stejné nebo odpovídající 
pracovní místo, pravidla týkající se 
výpovědi a práva vyplývající z pracovní 
smlouvy nebo pravidla lepší finanční 
podpory během mateřské dovolené, použijí 
se jako právní základ této směrnice článek 
137 v kombinaci s článkem 141 Smlouvy. 

Or. fr

Odůvodnění

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Pozměňovací návrh 81
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V souladu s judikaturou Soudního
dvora Evropské unie, zejména s jeho 
rozsudkem ve věci Paquay (C-460/06) ze 
dne 11. října 2007 se do přípravných 
opatření vedoucích k výpovědi či do 
přípravy na výpověď zahrnuje i hledání
a zajištění trvalé náhrady za dotčenou 
zaměstnankyni z důvodu jejího těhotenství 
nebo z důvodu narození dítěte. 

Or. es

Odůvodnění

Slovní spojení příprava na výpověď může vytvářet právní nejistotu, neboť se nejedná
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o definovaný právní pojem. Vzhledem k tomu, že cílem směrnice i tohoto výrazu je předejít 
vzniku situací, jako je ta, k níž došlo ve věci Paquay, měl by být do bodu odůvodnění 
začleněn odkaz, který by pomohl význam tohoto spojení objasnit.

Pozměňovací návrh 82
Anna Záborská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rovnost mužů a žen je základní 
zásadou Evropské unie. Články 21 a 23 
Listiny základních práv Evropské unie 
zakazují jakoukoli diskriminaci na 
základě pohlaví a požadují, aby rovné 
postavení žen a mužů bylo zajištěno ve 
všech oblastech.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Pozměňovací návrh 83
Anna Záborská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle článku 2 Smlouvy o založení 
Evropského společenství je podpora této 
rovnosti jedním ze základních poslání 
Společenství. Rovněž podle čl. 3 odst. 2 

vypouští se
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Smlouvy musí Společenství při všech 
svých činnostech usilovat o odstranění 
nerovností a podporovat rovné zacházení 
pro muže a ženy. 

Or. fr

Odůvodnění

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Pozměňovací návrh 84
Iratxe García Pérez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V doporučení Světové zdravotnické 
organizace ze dne 16. dubna 2002
o globální strategii výživy kojenců
a malých dětí se uvádí, že optimální růst
a vývoj dítěte je zaručen tehdy, pokud je
v prvních šesti měsících života živeno 
výhradně mateřským mlékem. Členské 
státy by na základě tohoto doporučení 
měly podporovat poskytování dovolené za 
tímto účelem. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Pravidla této směrnice upravují 
mateřskou dovolenou tak, že dodatečná 
mateřská dovolená, která není pro 
ochranu zdraví potřebná, by značně 
znevýhodnila ženy na pracovním trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Cíle vymezené v závěrech, jež učinilo 
předsednictví Evropské rady ve dnech 15.
a 16. března 2002 v Barceloně, stanoví, že
by členské státy měly odstraňovat 
překážky účasti žen na trhu práce
a usilovat o to, aby do roku 2010 byla 
zajištěna zařízení pro péči o děti pro 
nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do 
věku povinné školní docházky a pokud 
možno pro nejméně 33 % dětí mladších tří 
let, přičemž tato zařízení by pro uvedené 
děti měla být stejně dostupná ve městě i na 
venkově.

Or. en



AM\799597CS.doc 11/61 PE431.025v01-00

CS

Pozměňovací návrh 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Pravidla této směrnice upravují 
mateřskou dovolenou tak, že sladění 
pracovního a rodinného života na 
evropské úrovni je již dostatečně upraveno 
směrnicí Rady 96/34/ES ze dne 3. června 
1996 k rámcové dohodě uzavřené mezi 
UNICE, CEEP a CES o rodičovské 
dovolené1, která vychází z dohody 
sociálních partnerů. Sladění pracovního
a rodinného života v mnoha členských 
státech vhodně vychází z možnosti 
kombinovat mateřskou dovolenou, 
rodičovskou dovolenou, příspěvek na 
rodičovskou dovolenou, rodičovské volno 
nebo jiné modely.
_______________________

1Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 4.

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Pravidla této směrnice upravují 
mateřskou dovolenou tak, že návrat žen 
do zaměstnání je účinně podporován 
nikoli prodloužením mateřské dovolené, 
ale zlepšením možností péče o děti, např.
o děti mladší tří let. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 89
Anna Záborská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jednou ze šesti priorit stanovených
v plánu pro dosažení rovného postavení 
žen a mužů 2006–2010 je docílit lepší 
rovnováhy mezi pracovním, soukromým
a rodinným životem. Komise se v této 
souvislosti zavázala, že přezkoumá 
stávající právní předpisy v oblasti rovného 
postavení žen a mužů s cílem tyto předpisy 
případně modernizovat. Komise rovněž
oznámila, že za účelem zlepšení řízení
v oblasti rovného postavení žen a mužů
„přezkoumá stávající právní předpisy EU
v oblasti rovného postavení žen a mužů, 
které nebyly zahrnuty do přepracovaného 
projektu 2005 (...), s cílem tyto předpisy 
případně aktualizovat, modernizovat
a přepracovat“. Směrnice 92/85/EHS 
nebyla do projektu přepracování zahrnuta.

(7) Komise oznámila, že „přezkoumá 
stávající právní předpisy EU v oblasti 
rovného postavení žen a mužů, které 
nebyly zahrnuty do přepracovaného 
projektu 2005 (...), s cílem tyto předpisy 
případně aktualizovat, modernizovat
a přepracovat“. Směrnice 92/85/EHS 
nebyla do projektu přepracování zahrnuta.

Or. fr

Odůvodnění

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Pozměňovací návrh 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Ustanovení této směrnice upravující 
mateřskou dovolenou by neměla být
v rozporu s dalšími pravidly členských 
států týkajícími se rodičovské dovolené
a tato směrnice by uvedená pravidla 
neměla oslabovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Zaměstnankyně, která adoptovala 
dítě, by měla mít stejná práva jako 
pokrevní rodič a měla by mít možnost 
čerpat mateřskou dovolenou za stejných 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Přestože se působnost této směrnice vztahuje na biologické mateřství, mateřství na základě 
adopce předpokládá stejnou škálu povinností, stejnou odpovědnost i obtíže při slaďování 
pracovního a rodinného života.
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Pozměňovací návrh 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 dvaceti čtyř po sobě jdoucích 
týdnů, rozložených před porodem nebo po 
porodu, a povinnou mateřskou dovolenou
v trvání nejméně šesti týdnů po porodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Astrid Lulling

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 šestnácti po sobě jdoucích týdnů, 
rozložených před porodem nebo po 
porodu, a povinnou mateřskou dovolenou
v trvání nejméně osmi týdnů po porodu. 
Tato doba se v případě předčasného či 
vícečetného porodu a u kojících matek 
prodlouží na dvanáct týdnů. Během celé
této dovolené by zaměstnankyně měla 
nadále pobírat svůj předchozí výdělek
v plné výši.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 94
Silvia Costa

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 dvaceti 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. it

Pozměňovací návrh 95
Anna Záborská

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Těhotné zaměstnankyně, 
zaměstnankyně krátce po porodu či kojící 
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 státních svátcích.

Or. en

Odůvodnění

Bylo prokázáno, že dlouhá nebo neobvyklá pracovní doba představuje pro zdraví
a bezpečnost zaměstnanců rizikový faktor – viz např. publikace instituce EUROFOUND 
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nazvaná Dlouhá a neobvyklá pracovní doba v evropských společnostech (Extended and 
unusual working hours in European companies), Dublin 2007, nebo Pracovní doba a kvalitní 
rodinný život (Working Time and Family Wellbeing) vydaná Relationships Foundation, 
Cambridge 2009. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně krátce po porodu či kojící 
zaměstnankyně by neměly být nuceny tato rizika podstupovat. Vzhledem k tomu, že zařízení 
pro péči o děti jsou navíc o nedělích a státních svátcích zavřena, je nezbytně nutné, aby 
matky, jež si přejí sladit pracovní a rodinný život, v tyto dny nepracovaly.

Pozměňovací návrh 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
zaměstnankyně musejí být chráněny před 
zdravotními riziky vyplývajícími z dlouhé
a neobvyklé pracovní doby. Zejména jim 
nesmějí být ukládány přesčasové hodiny, 
noční práce ani práce o nedělích
a svátcích.

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Péče o zdravotně postižené děti 
představuje pro pracující matky 
mimořádnou výzvu, kterou by společnost 
měla uznávat. Zvýšená zranitelnost 
pracujících matek zdravotně postižených 
dětí vyžaduje poskytnutí dodatečné 
mateřské dovolené, jejíž minimální doba 
trvání by měla být ve směrnici stanovena.
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Or. de

Pozměňovací návrh 98
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Mezinárodní organizace práce 
doporučuje, aby měla mateřská dovolená 
minimální délku trvání osmnáct týdnů, 
během kterých je vyplácena plná výše 
předchozích výdělků ženy. Úmluva MOP
o ochraně mateřství z roku 2000 stanoví 
povinnou mateřskou dovolenou po porodu
v délce šesti týdnů.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) S cílem pomoci zaměstnancům 
sladit pracovní a rodinná práva
a povinnosti je zcela nezbytné stanovit 
delší mateřskou dovolenou, a to i 
v případě adopce dětí ve věku nižším než 
dvanáct měsíců. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Členské státy by měly přijmout 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
zaměstnankyně uvedené v článku 2 
směrnice 92/85/EHS nebudou povinny 
vykonávat noční práci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Siiri Oviir

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pro skutečnou rovnost žen a mužů 
je zásadní, aby byl mužům přiznán nárok 
na placenou otcovskou dovolenou, která 
by byla poskytována na stejném základě 
jako mateřská dovolená – s výjimkou doby 
jejího trvání – tak, aby byly postupně 
vytvořeny podmínky pro vyváženou účast 
žen a mužů na pracovním a rodinném 
životě. Výše uvedený nárok by měl být 
platný i v případě, že otec žije s matkou 
svého dítěte, ale není s ní sezdán. 

Or. et

Odůvodnění

Nárok na placenou otcovskou dovolenou by měl být podpořen, neboť by to byl způsob, jak 
pomoci ženám v situaci, kdy se vyrovnávají s fyziologickými důsledky těhotenství, a také jak je 
ochránit před diskriminací na trhu práce, avšak nepovažuje se za nutné, aby taková dovolená 
byla povinná. Skutečnost, že by otcovská dovolená byla placená, by byla motivací k jejímu 
nastoupení a sama o sobě by byla zárukou proti nerovnému zacházení.
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Pozměňovací návrh 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Péče o děti se zdravotním postižením 
představuje pro pracující matky 
mimořádnou výzvu, která by měla být 
společností uznána. Zvýšená zranitelnost 
pracujících matek zdravotně postižených 
dětí vyžaduje poskytnutí dodatečné 
dovolené, jejíž délka by měla být 
stanovena v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska fyzického, duševního a morálního nasazení představuje péče o děti se zdravotním 
postižením pro pracující matky nadstandardní výzvu. Jejich úsilí vyrovnat se s tímto úkolem 
by mělo být společensky uznáno. Již v průběhu těhotenství musí matky zdravotně postižených 
dětí učinit řadu opatření navíc, aby zajistily blaho svého dítěte. Zdá se, že stanovení 
minimální dodatečné dovolené je nezbytné pro to, aby se těhotné zaměstnankyně a pracující 
matky zdravotně postižených dětí na daný úkol připravily a zařídily si vše potřebné.

Pozměňovací návrh 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) „Odpovídající“ pracovní místo 
uvedené v čl. 11 odst. 2 písm. c) by mělo 
znamenat, že se jedná o pracovní místo, 
které je stejné jako předchozí pracovní 
místo, a to z hlediska vyplácené odměny
i pracovní náplně, nebo pokud to není 
možné, podobné pracovní místo 
odpovídající kvalifikaci a stávajícímu 
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platu zaměstnankyně.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnavatel by měl učinit vše pro to, aby pro zaměstnankyni obnovil minulé pracovní 
podmínky, ale v případě, že to již objektivně není možné, měla by být uplatněna flexibilita,
a tím i zachována pracovní práva.

Pozměňovací návrh 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy jsou naléhavě 
vyzývány k tomu, aby ve svých právních 
řádech přijaly opatření pro to, aby škody, 
které zaměstnankyně utrpí v důsledku 
porušení povinností stanovených touto 
směrnicí, byly podle příslušných předpisů 
daného členského státu skutečně a účinně 
kompenzovány nebo nahrazeny, přičemž 
se tak musí stát odrazujícím způsobem 
přiměřeným utrpěné škodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Anna Záborská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Zkušenosti ukazují, že ochrana proti 
porušení práv, jež zaručuje tato směrnice, 
by byla posílena, kdyby byl subjekt nebo 
subjekty pro rovné zacházení
v jednotlivých členských státech pověřeny 
rozborem problémů, zkoumáním možných 

vypouští se
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řešení a poskytováním praktické pomoci 
obětem. Tato směrnice by tudíž měla 
obsahovat ustanovení v tomto smyslu.

Or. fr

Odůvodnění

Stanovení pravidel s ohledem na platné pracovní a sociální právo přísluší především 
sociálním partnerům a zákonodárcům, jež by po společné dohodě měli rovněž vymezit 
ochranná opatření proti porušení práv.

Pozměňovací návrh 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
řádů zajišťují, aby těhotným ženám bylo 
umožněno účinné prosazování jejich práv.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost zachovat nebo přijmout 
příznivější ustanovení. Prováděním této 
směrnice nesmí být odůvodňováno jakékoli 
zhoršení oproti stavu, který v členském 
státě existuje.

(20) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost zachovat nebo přijmout 
příznivější ustanovení. Prováděním této 
směrnice nesmí být odůvodňováno jakékoli 
zhoršení oproti stavu, který v členském 
státě existuje, zvláště v případě právních 
předpisů členských států, které kombinací 
rodičovské dovolené a mateřské dovolené 
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přiznávají matkám nárok na dovolenou
v délce nejméně dvaceti čtyř týdnů 
rozdělenou na dobu před a/nebo po 
porodu s odměnou, která odpovídá 
alespoň výši stanovené touto směrnicí
s náležitým zohledněním vnitrostátních 
právních předpisů.

Členské státy, které tak dosud neučinily, 
se důrazně vyzývají k tomu, aby přijaly 
vhodná opatření, která v rámci veřejného
i soukromého sektoru zajistí rovné 
zacházení s těhotnými zaměstnankyněmi, 
zaměstnankyněmi krátce po porodu nebo 
kojícími zaměstnankyněmi a rovněž 
zaměstnankyněmi, na něž se nevztahují 
definice uvedené v článku 2 směrnice 
92/85/EHS, čímž se maximalizuje přínos 
vyšší míry porodnosti a vyšší 
zaměstnanosti žen. Za tímto účelem by 
měly být zváženy daňové pobídky pro 
zaměstnavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový) 
Směrnice 92/85/EHS 
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Vkládá se bod odůvodnění 13a, který 
zní:
„vzhledem k tomu, že všichni rodiče mají 
právo se starat o své děti;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Bod odůvodnění 14 se nahrazuje 
tímto:
„vzhledem k tomu, že zranitelnost 
těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň činí nezbytným 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 
nejméně dvaceti čtyř po sobě jdoucích 
týdnů, rozložených před porodem nebo 
po porodu, a povinnou mateřskou 
dovolenou v trvání nejméně osmi týdnů 
[...] po porodu;“

Or. en

Odůvodnění

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 osvědčení.

Pozměňovací návrh 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Bod odůvodnění 14 se nahrazuje 
tímto:
„vzhledem k tomu, že zranitelnost 
těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň činí nezbytným 
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nárok na mateřskou dovolenou po dobu 
nejméně dvaceti čtyř po sobě jdoucích 
týdnů, rozložených před porodem nebo 
po porodu, a povinnou mateřskou 
dovolenou v trvání nejméně šesti týdnů 
[...] po porodu;“

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Iratxe García Pérez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový) 
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. Vkládá se nový bod odůvodnění 14 a, 
který zní:
„Vzhledem k tomu, že s cílem pomoci 
zaměstnancům sladit jejich pracovní
i rodinná práva a povinnosti se členské 
státy vybízejí, aby zvážily, zda by v rámci 
jejich jednotlivých právních řádů bylo 
možné udělit pracujícím mužům
nepřenosný individuální nárok na 
otcovskou dovolenou s plným zachováním 
jejich zaměstnaneckých práv;“

Or. es

Pozměňovací návrh 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 c (nový) 
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c. Bod odůvodnění 17 se nahrazuje 
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tímto: 
„vzhledem k tomu, že by se opatření 
týkající se mateřské dovolené rovněž 
míjela účinkem, pokud by nebyla 
provázena zachováním všech práv 
vyplývajících z pracovní smlouvy [...],
včetně zachování platu, která splňují 
právní standardy členských států v oblasti 
zaměstnávání;“

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1d. V článku 2 se písm. b) nahrazuje 
tímto:
„b) „zaměstnankyní krátce po porodu“ 
se rozumí každá zaměstnankyně krátce 
po porodu ve smyslu vnitrostátních 
právních předpisů nebo zvyklostí, která 
uvědomí svého zaměstnavatele o svém 
stavu v souladu s uvedenými právními 
předpisy a/nebo zvyklostmi; pro účely 
této směrnice by se definice měla 
vztahovat i na zaměstnankyně, které
v nedávné době adoptovaly dítě;“

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 e (nový) 
Směrnice 92/85/EHS
Článek 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1e. Článek 7 se nahrazuje tímto:
„Článek 7
Noční práce
1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
nejsou povinny vykonávat noční práci 
[...]:
a) po dobu deseti týdnů před porodem;
b) po zbytek těhotenství, pokud je to 
nezbytné pro zdraví matky nebo 
nenarozeného dítěte;
c) po dobu nejvýše šesti měsíců kojení. 
2. Opatření uvedená v odstavci 1 musí 
zahrnout možnost, v souladu
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi:
a) převedení na vhodný rozvrh práce 
ve dne, nebo
b) uvolnění z práce nebo prodloužení 
mateřské dovolené v případech, kdy toto 
převedení není technicky nebo 
objektivně proveditelné [...].
3. Zaměstnankyně, která požaduje 
uvolnění z noční práce, informuje svého 
zaměstnavatele v souladu s pravidly 
stanovenými členskými státy a v případě 
uvedeném v odst. 1 písm. b) mu předloží 
lékařské osvědčení. 
4. V případě rodin s jedním rodičem
a rodičů těžce zdravotně postižených dětí 
může být doba uvedená v odstavci 1 
prodloužena v souladu s postupy 
stanovenými členskými státy.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Siiri Oviir

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1e. Článek 7 se nahrazuje tímto:
„Článek 7
Noční práce
1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
nejsou povinny vykonávat noční práci 
[...]:
a) po dobu deseti týdnů před porodem;
b) po zbytek těhotenství, pokud je to 
nezbytné pro zdraví matky nebo 
nenarozeného dítěte;
c) po celou dobu kojení.
2. Opatření uvedená v odstavci 1 musí 
zahrnout možnost, v souladu
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi:
a) převedení na srovnatelnou práci ve 
dne, nebo
b) uvolnění z práce nebo prodloužení 
mateřské dovolené v případech, kdy toto 
převedení není technicky nebo 
objektivně proveditelné nebo nemůže 
být rozumně požadováno na základě 
náležitého odůvodnění.
3. Zaměstnankyně, která požaduje 
uvolnění z noční práce, informuje svého 
zaměstnavatele v souladu s pravidly 
stanovenými příslušným členským státem
a v případě uvedeném v odst. 1 písm. b) 
mu předloží lékařské osvědčení.
4. V případě samoživitelek a matek těžce 
zdravotně postižených dětí může být doba 
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uvedená v odstavci 1 prodloužena
v souladu s postupy stanovenými 
členskými státy.“

Or. et

Odůvodnění

Podle směrnice představuje noční práce pro ženy během těhotenství a po jistou dobu po 
porodu určité zdravotní riziko. Otcové žádné takové riziko nepodstupují a jakékoli ustanovení, 
které by se jich týkalo, by tedy v tomto případě nespadalo do oblasti působnosti této směrnice. 
Působnost této směrnice se omezuje na zdraví žen a dětí. Zařazení otců pod zákaz noční práce 
by znamenalo překročení jejího vymezení.

Pozměňovací návrh 116
Anna Záborská

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1f. Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a
1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že zaměstnankyním 
ve smyslu článku 2 nebudou po dobu 
těhotenství a po dobu šesti měsíců po 
porodu ukládány přesčasové hodiny. 
2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že zaměstnankyním 
ve smyslu článku 2 nebude po dobu 
těhotenství a po dobu šesti měsíců po 
porodu ukládána práce o nedělích
a státních svátcích.“

Or. en

Odůvodnění

Bylo prokázáno, že dlouhá nebo neobvyklá pracovní doba představuje pro zdraví
a bezpečnost zaměstnanců rizikový faktor – viz např. publikace instituce EUROFOUND 
nazvaná Dlouhá a neobvyklá pracovní doba v evropských společnostech (Extended and 
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unusual working hours in European companies), Dublin 2007, nebo Pracovní doba a kvalitní 
rodinný život (Working Time and Family Wellbeing) vydaná Relationships Foundation, 
Cambridge 2009. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně krátce po porodu či kojící 
zaměstnankyně by neměly být nuceny tato rizika podstupovat. Vzhledem k tomu, že zařízení 
pro péči o děti jsou navíc o nedělích a státních svátcích zavřena, je nezbytně nutné, aby 
matky, jež si přejí sladit pracovní a rodinný život, v tyto dny nepracovaly.

Pozměňovací návrh 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1f. Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a
Členské státy přijmou náležitá opatření, 
aby těhotné zaměstnankyně, 
zaměstnankyně krátce po porodu a kojící 
zaměstnankyně během těhotenství
a po dobu 6 měsíců po porodu nebyly 
povinny pracovat přesčas ani pracovat
o nedělích a svátcích.“ 

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

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 osmnácti týdnů mateřské 
dovolené rozložené před porodem a/nebo 

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

Or. en

Odůvodnění

V současné době se délka mateřské dovolené pohybuje v 27 členských státech EU mezi 8 až 
45 týdny, přičemž se zčásti jedná o placenou dovolenou, zčásti o neplacenou. V některých 
zemích je nutné zažádat o dodatečnou dovolenou, která umožní pokračovat v kojení, a to 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 osvědčení. 

Pozměňovací návrh 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 osmnácti 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 dvaceti čtyř týdnů mateřské 
dovolené rozložené před porodem a/nebo 
po porodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 

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

článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
nejméně čtrnácti 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 121
Astrid Lulling

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 osmnácti 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 šestnácti týdnů mateřské 
dovolené rozložené před porodem a/nebo 
po porodu. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Iratxe García Pérez

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 osmnácti 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 osmnácti týdnů mateřské 
dovolené rozložené před porodem a/nebo 
po porodu. 

Při výpočtu uvedených osmnácti týdnů se 
zohlední tato pravidla: 
– pokud jde o poslední čtyři týdny období 
stanoveného v odstavci 1, lze rodičovskou 
dovolenou poskytovanou v jednotlivých 
členských státech chápat jako mateřskou 
dovolenou za předpokladu, že
v jednotlivých státech přiznává stupeň 
obecné ochrany pro zaměstnance ve 
smyslu článku 2 této směrnice, která 
odpovídá míře ochrany stanovené v této 
směrnici. V takových případech musí být 
doba zaručené dovolené delší než doba, 
kterou pro rodičovskou dovolenou stanoví 
směrnice 96/34/ES; 
– plat za poslední čtyři týdny dovolené 
nesmí být nižší než dávka uvedená v čl. 11 
odst. 3, případně se může rovnat průměru 
platu pobíraného v období 18 týdnů 
mateřské dovolené, což odpovídá nejméně 
(X %) posledního měsíčního platu nebo 
průměrného měsíčního platu; 
– pokud členský stát stanoví období 
mateřské dovolené při pobírání plného 
platu v délce nejméně šestnácti týdnů, 
může se tento členský stát rozhodnout 
pokrýt poslední dva týdny z otcovské 
dovolené dostupné na vnitrostátní úrovni 
při stejné úrovni platu. 

Or. es

Odůvodnění

El aumento de la duración de permiso no significa más protección, sino que, al contrario, las 
ampliaciones del permiso restringidas exclusivamente a la mujer pueden repercutir en una
mayor dificultad de “empleabilidad” de éstas. Por ello, lo que en todo caso debe medirse es 
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la intensidad de la protección, buscando el equilibrio entre tres factores: duración, 
retribución y existencia de otros permisos. 

Igualmente, cualquier regulación que hoy en día pretenda abordar de forma completa la 
regulación del permiso de maternidad y garantizar que el disfrute de la maternidad por parte 
de las mujeres no tiene consecuencias negativas para su trabajo, no puede olvidar la figura 
del padre. Así pues, aunque la Directiva no pretenda abordar una regulación del permiso de 
paternidad (como tampoco lo hace con los permisos parentales), tampoco puede desconocer 
su existencia. 

Pozměňovací návrh 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 týdny 
období uvedeného v odstavci 1, lze 
vnitrostátní systém dovolené z rodinných 
důvodů považovat za mateřskou 
dovolenou ve smyslu této směrnice, za 
předpokladu, že zaměstnankyním smyslu 
článku 2 poskytuje celkovou ochranu 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 96/34/ES.

Odměna za poslední čtyři týdny mateřské 
dovolené nesmí být nižší než sociální 
dávka podle čl. 11 odst. 3. Případně může 
odpovídat průměrné náhradě během 18 
měsíců mateřské dovolené, která odpovídá 
nejméně dvěma třetinám posledního 
měsíčního platu nebo průměrného 
měsíčního platu v souladu s právními 
předpisy jednotlivých států, přičemž 
vnitrostátní právo může stanovit horní 
hranici. Členské státy mohou určit, za 
které období se tento průměrný měsíční 
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plat vypočítá. 

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Eva-Britt Svensson

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.

vypouští se

Or. sv

Odůvodnění

Mateřská dovolená, stejně jako rodičovská dovolená, je právo, nikoli povinnost. 

Pozměňovací návrh 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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 

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 
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článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu. 

období před porodem a/nebo po porodu.
Členské státy mohou omezit období 
mateřské dovolené před porodem.

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Astrid Lulling

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 placenou dovolenou
v rozsahu nejméně osmi týdnů po porodu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Silvia Costa

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 

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje plně placenou povinnou 
mateřskou dovolenou v rozsahu nejméně 
šesti týdnů po porodu a nejméně čtyř týdnů 
před porodem, aniž jsou dotčeny 
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článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

vnitrostátní právní předpisy stanovující 
delší trvání povinné dovolené 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. Desetitýdenní období povinné 
mateřské dovolené (šest týdnů po porodu
a čtyři týdny před porodem) se vztahuje na 
všechny pracující ženy bez ohledu na 
počet dní odpracovaných před porodem.

Or. it

Pozměňovací návrh 128
Siiri Oviir

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. 
Členské státy mohou prodloužit povinnou 
část mateřské dovolené na nejvýše šest 
týdnů 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. Povinná mateřská 
dovolená v délce šesti týdnů se vztahuje na 
všechny pracující ženy bez ohledu 
na počet dní odpracovaných před 
porodem.

Or. et

Odůvodnění

Částka vyplácená v průběhu těhotenství a po porodu je dávka, nikoli plat! Dotčenou dávku 
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upravuje čl. 11 odst. 3 a pozměňovací návrh 57.

Pozměňovací návrh 129
Jens Rohde

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 dovolenou v rozsahu 
nejméně dvou týdnů vybraných před 
porodem a/nebo po porodu v souladu
s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
zvyklostmi. 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. da

Odůvodnění

Z principiálních důvodů by se povinná část mateřské dovolené neměla prodlužovat. Bez 
ohledu na zajištění práv žen a plné rovnoprávnosti by rozhodování o tom, jakým způsobem a 
v jakém rozsahu si dotčení jednotlivci přejí využít svých práv, mělo být ponecháno na nich 
samotných.

Pozměňovací návrh 130
Barbara Matera

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 
zahrnuje povinnou dovolenou v rozsahu 
nejméně šesti týdnů po porodu, aniž jsou 
dotčeny stávající vnitrostátní právní 
předpisy stanovující povinnou mateřskou 
dovolenou 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.

Or. it

Odůvodnění

Deset členských států (Itálie, Francie, Belgie, Rakousko, Německo, Lucembursko, Řecko, 
Bulharsko, Nizozemsko a Finsko) stanovuje ve svých vnitrostátních právních předpisech 
určité období povinné mateřské dovolené před porodem. 

Skutečnost, že jsou tato ustanovení povinná,
– zaručuje ženám větší ochranu (pokud by bylo rozhodnutí pouze na jejich svobodné volbě, 
mohly by se nechat přesvědčit, aby se svého nároku vzdaly);
– umožňuje časovou předvídatelnost požadovanou v případě zaměstnavatelů, kteří musí 
organizovat práci.

Pozměňovací návrh 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U vícečetných porodů trvá mateřská 
dovolená 31 týdnů v případě dvou, 33 
týdnů v případě tří, 35 týdnů v případě 
čtyř a 37 týdnů v případě pěti najednou 
narozených dětí.

Or. en
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Odůvodnění

Narození více dětí najednou představuje mimořádnou výzvu pro celou rodinu, avšak obzvláště 
pro matku. Proto by měla mít nárok na podstatně delší mateřskou dovolenou, aby si na danou 
situaci zvykla a po porodu se řádně zotavila. Vícečetné porody jsou navíc vzácným jevem, 
takže zaměstnavatele významně nezatíží.

Pozměňovací návrh 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě vícečetných porodů se doba 
trvání mateřské dovolené uvedená
v odstavci 2 prodlužuje v souladu
s vnitrostátními právními předpisy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Siiri Oviir

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejpozději jeden měsíc před 
plánovaným termínem mateřské dovolené 
musí zaměstnankyně uvést, kdy si hodlá 
vybrat nepovinnou část mateřské 
dovolené.

Or. et

Odůvodnění

Dva měsíce je zbytečně dlouhý termín. Podle již zavedených zvyklostí v pracovním právu 
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členských států je lhůta vztahující se na oznámení v různých dotčených případech jeden 
měsíc.

Pozměňovací návrh 134
Astrid Lulling

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 u m o ž ň o v a t  uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné 
dovolené v rozsahu čtyř týdnů v případě 
předčasného porodu, vícečetných porodů 
nebo kojícím matkám.

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Siiri Oviir

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 poskytnutí plně placené
dodatečné mateřské dovolené za zvláštních 
okolností, např. pokud je matka zdravotně 
postižená, nebo v případě předčasného 
porodu, porodu mrtvého dítěte, císařského 
řezu, dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí a vícečetných porodů. 
Délka dodatečné mateřské dovolené po 
porodu by měla být přiměřená
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a umožňovat uspokojení zvláštních potřeb 
matky a dítěte či dětí.

Or. et

Pozměňovací návrh 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 poskytnutí odpovídající 
dovolené ve zvláštních případech, např.
v případě předčasného porodu, narození 
mrtvého dítěte, císařského řezu, dětí 
hospitalizovaných při porodu, postižených 
dětí, či pokud je matka zdravotně 
postižená nebo je mladistvá, v případě
vícečetných porodů či v případě, že
k porodu došlo během 18 měsíců po 
předchozím porodu. Délka dodatečné 
mateřské dovolené po porodu by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Ilda Figueiredo

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 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné plně 
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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. 

placené mateřské dovolené v případě 
předčasného porodu, narození mrtvého 
dítěte, císařského řezu, dětí 
hospitalizovaných při porodu, postižených 
dětí, či pokud je matka zdravotně 
postižená nebo je mladistvá, v případě
vícečetných porodů či v případě, že
k porodu došlo během 18 měsíců po 
předchozím porodu. Délka dodatečné 
mateřské dovolené po porodu by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
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 138
Iratxe García Pérez

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 poskytnutí delší mateřské 
dovolené ve zvláštních, lékařsky 
odůvodněných případech, jako 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.

Or. es
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Pozměňovací návrh 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 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.
V případě zdravotně postižených dětí se 
poskytuje dodatečná dovolená v délce 
nejméně osmi týdnů.

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska fyzického, duševního a morálního nasazení představuje péče o děti se zdravotním 
postižením pro pracující matky nadstandardní výzvu. Jejich úsilí vyrovnat se s tímto úkolem 
by mělo být společensky uznáno. Již v průběhu těhotenství musí matky zdravotně postižených 
dětí učinit řadu opatření navíc, aby zajistily blaho svého dítěte. Zdá se, že stanovení 
minimální dodatečné dovolené je nezbytné pro to, aby se těhotné zaměstnankyně a pracující 
matky zdravotně postižených dětí na daný úkol připravily a zařídily si vše potřebné.

Pozměňovací návrh 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy přijmou opatření, která 
jsou nezbytná k zajištění toho, aby 
jakékoli období nemocenské dovolené
z důvodu nemoci nebo komplikací

vypouští se
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v souvislosti s těhotenstvím, které nastane 
čtyři a více týdnů před porodem, nemělo 
dopad na dobu trvání mateřské dovolené.

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Siiri Oviir

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. et

Odůvodnění

Mateřská dovolená znamená nepřítomnost v práci. Jestliže se má matka po mateřské dovolené 
vrátit do práce, avšak onemocní (např. pokud trpí depresemi), může tak jako každý jiný získat 
potvrzení o pracovní neschopnosti. V tomto případě se nejedná o žádnou diskriminaci. Je však 
třeba také zvážit skutečnost, že v mnoha členských státech následuje po mateřské dovolené 
rodičovská dovolená.

Pozměňovací návrh 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tato směrnice se nevztahuje na 
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samostatně výdělečně činné osoby.

Or. et

Pozměňovací návrh 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Jestliže vnitrostátní právní předpisy 
a/nebo zvyklosti stanovují delší mateřskou 
dovolenou než 18 týdnů, je tuto dobu 
možné započítat do doby dodatečné 
mateřské dovolené stanovené v odstavcích 
3 a 4.  

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy jsou vyzývány k zajištění 
toho, aby se podobná právní ustanovení, 
jako jsou ta obsažená v této směrnici, 
vztahovala v rámci jejich vnitrostátních 
právních předpisů i na samostatně 
výdělečně činné osoby.   

Or. en
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Odůvodnění

Právní situace samostatně výdělečně činných osob se v jednotlivých členských státech značně 
liší, proto by jednotlivé země měly vytvořit právní zázemí, které by práva samostatně 
výdělečně činných osob ochránilo. 

Pozměňovací návrh 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členské státy zajistí práva matek 
vytvořením zvláštních pracovních 
podmínek s cílem pomoci dětem se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Vkládá se nový článek 8a, který zní:
„Článek 8a
Členské státy přijmou opatření nezbytná
k tomu, aby se ustanovení této směrnice 
týkající se mateřské dovolené vztahovala
i na případy adopce dětí mladších 12 
měsíců.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Ilda Figueiredo

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 8a, který zní:
„Článek 8a
Otcovská nebo společná rodičovská 
dovolená
1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, že 
zaměstnanci, jejichž životní partnerky
v nedávné době porodily, budou mít nárok 
na nepřetržitou plně placenou 
rodičovskou dovolenou nebo společnou 
rodičovskou dovolenou, která bude 
nepřenosná, bude trvat nejméně čtyři 
týdny, z nichž dva budou povinné, a bude 
vybrána poté, co jejich 
manželka/partnerka porodí.
Členské státy, které dosud nezavedly 
nepřenosnou plně placenou otcovskou 
dovolenou nebo společnou rodičovskou 
dovolenou, kterou si zaměstnanec povinně 
vybere po nepřetržité období v délce 
nejméně dvou týdnů po porodu 
manželky/partnerky, jsou důrazně 
vyzývány, aby tuto dovolenou zavedly
a podpořily tak rovnocenný podíl obou 
rodičů na dosažení rovnováhy mezi 
rodinnými právy a odpovídajícími 
povinnostmi.
2. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby 
zaměstnanci, jejichž životní partnerka 
krátce předtím porodila, měli nárok na 
zvláštní dovolenou zahrnující nevyužitou 
část mateřské dovolené v případě úmrtí 
nebo fyzické nezpůsobilosti matky.“
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Or. pt

Pozměňovací návrh 148
Ilda Figueiredo

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 tomu, aby zaměstnavatelé nemohli 
přerušit mateřskou či otcovskou 
dovolenou či dovolenou poskytnutou za 
účelem péče o dítě, a to z důvodu potřeb 
zaměstnavatelské organizace, a k tomu,
aby bylo zakázáno podat výpověď
a provádět jakékoli přípravy na výpověď 
zaměstnankyním ve smyslu článku 2 po 
dobu od počátku jejich těhotenství do 
jednoho roku od konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1. Výpověď 
po tuto dobu se považuje za výpověď 
založenou na diskriminačních důvodech
a musí být náležitě písemně upřesněna, 
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. pt

Pozměňovací návrh 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Návrh směrnice – pozměňující 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 tomu, aby zaměstnavatelé nemohli 
přerušit mateřskou dovolenou 
poskytnutou za účelem péče o dítě, a to
z důvodu potřeb zaměstnavatelské 
organizace, a k tomu, aby bylo zakázáno 
podání výpovědi a veškeré přípravy na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství do šesti měsíců od konce jejich 
mateřské dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1. 
Výpověď podaná v této době musí být 
formálně odůvodněna a náležitě písemně 
upřesněna, 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. en

Pozměňovací návrh 150
Philippe Juvin

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

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 druhého měsíce po 
ukončení 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 
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k tomu dá příslušný orgán souhlas; příslušný orgán souhlas;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba, aby byla žena po návratu z mateřské dovolené po určitou dobu chráněna.

Pozměňovací návrh 151
Philippe Juvin

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, musí zaměstnavatel uvést náležité 
odůvodnění písemně. Dojde-li k výpovědi 
do osmi měsíců po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, musí 
zaměstnavatel na žádost dotčené 
zaměstnankyně uvést náležité odůvodnění 
písemně;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba, aby byla žena po návratu z mateřské dovolené po určitou dobu chráněna.

Pozměňovací návrh 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 2
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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, 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 uvést náležité odůvodnění 
písemně. Tím nejsou dotčeny věcné 
podmínky pro udělení výpovědi podle 
vnitrostátního práva. 

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Astrid Lulling

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, 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 uvést náležité 
odůvodnění písemně;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby 
zaměstnankyně na mateřské dovolené 
požívaly stejné ochrany před výpovědí, 
kterou článek 1 poskytuje 
zaměstnankyním ve smyslu článku 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a ) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1) v případech uvedených v článcích 5, 
6 a 7 musí být zaměstnankyním ve 
smyslu článku 2 zajištěna v souladu
s vnitrostátními právními předpisy 
a/nebo zvyklostmi práva vyplývající
z pracovní smlouvy, včetně zachování 
odměny za práci nebo nároku na 
odpovídající dávky;“

Or. fr
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Pozměňovací návrh 156
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a. V odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
„b) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno zachování odměny za práci 
nebo nároku na odpovídající dávky;“

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c

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 
zaměstnankyň a zaměstnanců poskytnuta 
možnost projednat spolu se 
zaměstnavatelem vliv těchto změn na 
zaměstnankyně, jichž se týkají.

Or. de
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Pozměňovací návrh 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dávky uvedené v bodě 3 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 výdělečné činnosti ze 
zdravotních důvodů. Členské státy mohou 
určit, na základě jakého období se tento 
průměrný plat vypočítá.

3. Dávky uvedené v bodě 3 písm. b) 
nesmějí být nižší než dávky, které by 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
obdržela v případě přerušení své výdělečné 
činnosti ze zdravotních důvodů, nebo nižší
než dvě třetiny posledního měsíčního 
platu dotyčné 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. 

Pozměňovací návrh 159
Anna Záborská

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 3. dávky uvedené v odst. 2 písm. b) se 
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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.

považují za odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu 
dotyčné zaměstnankyně za povinné období.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu se směrnicí 2006/54/ES.

Pozměňovací návrh 160
Jens Rohde

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 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 odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný příjmu, který by 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
obdržela v případě přerušení své činnosti
z důvodů spojených s jejím zdravotním 
stavem, v mezích případného stropu 
stanoveného vnitrostátními právními 
předpisy. Členské státy a/nebo sociální 
partneři by dávku měli určit ve výši, která 
respektuje a zaručuje práva žen a plnou 
rovnost žen a mužů.

Or. da
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Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity by o tomto systému měly i nadále rozhodovat členské státy. 
Stanovení míry dávek sociálního zabezpečení a platových podmínek je v příslušnosti 
členských států a mělo by v ní být i nadále. 

Pozměňovací návrh 161
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 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 odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu 
dotyčné zaměstnankyně, v mezích 
případného stropu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Členské 
státy mohou určit, na základě jakého 
období se tento průměrný plat vypočítá.

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Vkládá se nový odst. 3a, který zní:
„3a. Dávka, kterou získá zaměstnankyně 
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ve smyslu článku 2, není nižší než dávka, 
které by zaměstnankyně krátce po porodu 
nebo kojící zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 obdržela v případě přerušení své 
činnosti z důvodů spojených s jejím 
zdravotním stavem.“

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládá se nový odst. 5a, který zní: 
„5a. Členské státy učiní opatření nezbytná
k tomu, aby podpořily zaměstnavatele
a dialog mezi sociálními partnery s cílem 
umožnit opětovné začlenění 
zaměstnankyň po návratu z mateřské 
dovolené a jejich odbornou přípravu, a to
v případě potřeby a/nebo na žádost 
zaměstnankyně a v souladu
s vnitrostátními právními předpisy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nový článek 11a, který zní:
„Článek 11a 
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Pracovní volno z důvodu kojení 
Matka, která kojí své dítě, má nárok na 
pracovní volno za tímto účelem. Členské 
státy jsou naléhavě vyzývány k tomu, aby 
kojícím matkám věnovaly náležitou 
pozornost.“

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 b (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Vkládá se článek 11b, který zní:
„Článek 11b
Předcházení diskriminaci
Členské státy podněcují zaměstnavatele 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
praxe k přijímání účinných opatření pro 
předcházení diskriminaci žen založené na 
skutečnosti, že jsou na dovolené z důvodu 
těhotenství, mateřství nebo adopce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 92/85/EHS
Článek 12 d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový článek 12d, který zní:
„Článek12d

vypouští se
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Subjekt pro rovné zacházení
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 harmonizačních opatření by měl být zohledněn cíl snižování byrokracie. Zdá se, že 
pověření vnitrostátních orgánů pro rovnoprávnost dodatečnými úkoly z oblasti ochrany 
mateřství tomuto cíli odporuje. 

Pozměňovací návrh 167
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a vnitrostátní subjekty pro 
rovné zacházení sdělí Komisi do [pěti let 
po přijetí] a poté každých pět let veškeré 
informace nezbytné k tomu, aby Komise 
vypracovala zprávu pro Evropský 
parlament a Radu o uplatňování směrnice 
92/85/EHS, ve znění této směrnice.

1. Členské státy a vnitrostátní subjekty pro 
rovné zacházení sdělí Komisi do [tří let po 
přijetí] a poté každé tři roky veškeré 
informace nezbytné k tomu, aby Komise 
vypracovala zprávu pro Evropský 
parlament a Radu o uplatňování směrnice 
92/85/EHS, ve znění této směrnice.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 168
Anna Záborská

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva Komise vezme podle potřeby
v úvahu hlediska sociálních partnerů
a příslušných nevládních organizací.
V souladu se zásadou zohlednění rovnosti 
žen a mužů ve všech oblastech bude 
zpráva mimo jiné obsahovat posouzení 
dopadu přijatých opatření na ženy a muže.
S ohledem na získané informace zahrne 
zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na 
přezkoumání a aktualizaci směrnice 
92/85/EHS, ve znění této směrnice.

2. Zpráva Komise vezme podle potřeby
v úvahu hlediska sociálních partnerů
a příslušných nevládních organizací.
S ohledem na získané informace zahrne 
zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na 
přezkoumání a aktualizaci směrnice 
92/85/EHS, ve znění této směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Dokud nebudou muži – vzhledem ke stavbě mužského těla – moci rodit a kojit děti, bude se 
tato směrnice vztahovat pouze na těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně krátce po porodu 
nebo kojící zaměstnankyně. Není proto třeba zmiňovat zohlednění rovnosti žen a mužů. Pokud 
budou muži vzhledem k mužské stavbě těla někdy moci rodit, měla by být uplatněna pravidla 
rovnosti pohlaví, neboť se muži i ženy ocitnou ve srovnatelné situaci.

Pozměňovací návrh 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva Komise vezme podle potřeby
v úvahu hlediska sociálních partnerů
a příslušných nevládních organizací.
V souladu se zásadou zohlednění rovnosti 
žen a mužů ve všech oblastech bude zpráva 
mimo jiné obsahovat posouzení dopadu 
přijatých opatření na ženy a muže.
S ohledem na získané informace zahrne 
zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na 

2. Zpráva Komise vezme podle potřeby
v úvahu hlediska sociálních partnerů
a příslušných nevládních organizací.
V souladu se zásadou zohlednění rovnosti 
žen a mužů ve všech oblastech bude zpráva 
mimo jiné obsahovat posouzení dopadu 
přijatých opatření na ženy a muže. Rovněž 
bude obsahovat studii dopadu dalšího 
prodloužení doby trvání mateřské 
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přezkoumání a aktualizaci směrnice 
92/85/EHS, ve znění této směrnice.

dovolené, přičemž poskytne analýzu 
sociálních i hospodářských účinků v celé 
EU. S ohledem na získané informace 
zahrne zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na 
přezkoumání a aktualizaci směrnice 
92/85/EHS, ve znění této směrnice.

Or. en


