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Pozměňovací návrh 1
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá závěr Komise, že směrnice funguje
uspokojivě6, a bere na vědomí závěr 
externí studie, že směrnice zlepšila 
fungování trhu pro kontrolu7 podniků, a
tudíž dosáhla svého cíle8;

4. bere v potaz závěr Komise, že směrnice 
funguje uspokojivě, a bere na vědomí závěr 
externí studie, že směrnice zlepšila 
fungování trhu pro kontrolu podniků; se 
znepokojením však poukazuje na 
nespokojenost zástupců zaměstnanců 
vyjádřenou v externí studii, pokud jde o 
ochranu práv zaměstnanců, a vyzývá 
Komisi, aby podnikla kroky nutné k 
lepšímu řešení této problematiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. respektuje pravomoc členských států 
zavést dodatečná opatření přesahující 
požadavky této směrnice, jestliže se budou 
řídit jejími obecnými cíli, avšak 
zdůrazňuje, že členské státy by se měly 
zdržet zavádění opatření na ochranu 
cílové společnosti před nabídkami převzetí 
z jiných členských států nebo zemí mimo 
EU;

6. respektuje pravomoc členských států 
zavést dodatečná opatření přesahující 
požadavky této směrnice, jestliže se budou 
řídit jejími obecnými cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že pravidlo o neutralitě 
řídícího nebo správního orgánu ve vztahu 
k ochranným opatřením po nabídce bylo 
provedeno většinou členských států, 
zatímco pravidlo zákazu omezení, jímž se 
neutralizují ochranná opatření před 
nabídkou, provedl jen velmi omezený 
počet členských států; je si vědom toho, že 
v členských státech doposud existují jak 
ochranná opatření před nabídkou (např. 
pyramidové struktury či zlaté akcie), tak 
ochranná opatření po nabídce (např. „bílý 
rytíř“ nebo navýšení dluhu), málokdy jsou 
však s úspěchem využívána, a že současně 
zřejmě existují dostatečné prostředky 
k prolomení těchto ochranných 
mechanismů; zastává tudíž názor, že
nejsou zapotřebí žádné změny právních 
předpisů, pokud jde o volitelnou povahu 
pravidla o neutralitě řídícího nebo
správního orgánu stanoveného směrnicí;

16. konstatuje, že pravidlo o neutralitě 
řídícího nebo správního orgánu ve vztahu 
k ochranným opatřením po nabídce bylo 
provedeno většinou členských států, 
zatímco pravidlo zákazu omezení, jímž se 
neutralizují ochranná opatření před 
nabídkou, provedl jen velmi omezený 
počet členských států; je si vědom toho, že 
v členských státech doposud existují jak 
ochranná opatření před nabídkou (např. 
pyramidové struktury či zlaté akcie), tak 
ochranná opatření po nabídce (např. „bílý 
rytíř“ nebo navýšení dluhu), a že současně 
zřejmě existují dostatečné prostředky 
k prolomení těchto ochranných 
mechanismů; zastává nicméně názor, že by 
mělo být jasné, že řídící nebo správní 
orgán cílové společnosti bude brát v potaz 
dlouhodobou udržitelnost společnosti a 
zainteresovaných osob a jednat v zájmu 
této udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. podtrhuje, že podle předpokladů
směrnice mají být zaměstnancům
poskytovány informace, zejména co se týče 
záměrů předkladatele ohledně budoucnosti 
cílové společnosti a jeho plánů do 
budoucna v souvislosti s pracovními místy, 
včetně jakýchkoli podstatných změn 
okolností zaměstnaneckého vztahu;

17. podtrhuje, že směrnice pouze stanoví, 
že zaměstnancům mají být poskytovány 
informace, zejména co se týče záměrů 
předkladatele ohledně budoucnosti cílové 
společnosti a jeho plánů do budoucna 
v souvislosti s pracovními místy, včetně 
jakýchkoli podstatných změn okolností 
zaměstnaneckého vztahu, ale nestanoví, že 
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by existovalo právo na konzultace;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. trvá na tom, že je naléhavě zapotřebí 
zcela přepracovat ustanovení o právech 
zaměstnanců za účelem sladění této 
směrnice se zbývajícími předpisy acquis 
Unie, včetně směrnic 2001/23/ ES a 
2002/14/ ES; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Evelyn Regner, Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. se znepokojením však bere na vědomí 
nespokojenost zástupců zaměstnanců 
vyjádřenou v externí studii, pokud jde o 
ochranu práv zaměstnanců, a vyzývá 
Komisi, aby prohloubila dialog se zástupci 
zaměstnanců ohledně toho, jak lépe řešit 
naléhavé problémy; trvá na tom, že 
příslušná ustanovení směrnice o právu na 
včasné poskytnutí informací mají být 
účinně uplatňována a v případě potřeby 
náležitě prosazována;

18. trvá na tom, že příslušná ustanovení 
směrnice o právech zaměstnanců mají být 
účinně uplatňována a v případě potřeby 
náležitě prosazována;

Or. en


