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Pozměňovací návrh 2
Alex Agius Saliba
za skupinu S&D

Zpráva A9-0246/2020
Alex Agius Saliba
Právo odpojit se
(2019/2181(INL))

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná zvláštní potřeby různých 
odvětví a rozdíly mezi nimi, pokud jde o 
právo odpojit se; vyzývá Komisi, aby na 
základě důkladného posouzení, řádného 
hodnocení a konzultací s členskými státy a 
se sociálními partnery předložila návrh 
směrnice Unie o minimálních normách a 
podmínkách s cílem zajistit, aby pracovníci 
mohli své právo odpojit se účinně 
uplatňovat, a upravit využívání stávajících 
a nových digitálních nástrojů k pracovním 
účelům, přičemž zohlední rámcovou 
dohodu evropských sociálních partnerů o 
digitalizaci, jejíž součástí jsou ustanovení o 
připojení se a odpojení se; trvá na tom, aby 
jakákoli legislativní iniciativa respektovala 
autonomii sociálních partnerů na 
vnitrostátní úrovni, vnitrostátní kolektivní 
smlouvy a vnitrostátní tradice a modely 
trhu práce a neměla vliv na právo 
sjednávat, uzavírat a vymáhat kolektivní 
smlouvy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi;

13. připomíná zvláštní potřeby různých 
odvětví a rozdíly mezi nimi, pokud jde o 
právo odpojit se; vyzývá Komisi, aby na 
základě důkladného posouzení, řádného 
hodnocení a konzultací s členskými státy a 
se sociálními partnery předložila návrh 
směrnice Unie o minimálních normách a 
podmínkách s cílem zajistit, aby pracovníci 
mohli své právo odpojit se účinně 
uplatňovat, a upravit využívání stávajících 
a nových digitálních nástrojů k pracovním 
účelům, přičemž zohlední rámcovou 
dohodu evropských sociálních partnerů o 
digitalizaci, jejíž součástí jsou ustanovení o 
připojení se a odpojení se; připomíná, že 
tato rámcová dohoda stanoví, že sociální 
partneři přijmou do tří let prováděcí 
ustanovení, takže pokud by byl legislativní 
návrh předložen před koncem tohoto 
období, znamenalo by to popření úlohy 
sociálních partnerů, jak je zakotvena v 
Smlouvě o fungování EU; trvá na tom, 
aby jakákoli legislativní iniciativa 
respektovala autonomii sociálních partnerů 
na vnitrostátní úrovni, vnitrostátní 
kolektivní smlouvy a vnitrostátní tradice a 
modely trhu práce a neměla vliv na právo 
sjednávat, uzavírat a vymáhat kolektivní 
smlouvy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi;
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