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Pozměňovací návrh 1
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

obsahující doporučení Komisi k právu 
odpojit se

obsahující doporučení Komisi 
k prosazování práva odpojit se

Or. en

Pozměňovací návrh 2
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvy a doporučení 
Mezinárodní organizace práce (MOP), 
zejména na úmluvu Pracovní doba 
(průmysl) (č. 1) z roku 1919, doporučení 
ke kolektivnímu vyjednávání (č. 163) 
z roku 1981, Úmluvu o pracovnících 
s povinnostmi k rodině (č. 156) z roku 
1981 a související doporučení (č. 165),

– s ohledem na úmluvy a doporučení 
Mezinárodní organizace práce (MOP), 
zejména na úmluvu Pracovní doba 
(průmysl) (č. 1) z roku 1919, úmluvu 
Pracovní doba (obchod a kanceláře) 
(č. 30) z roku 1930, doporučení 
ke kolektivnímu vyjednávání (č. 163) 
z roku 1981, Úmluvu o pracovnících 
s povinnostmi k rodině (č. 156) z roku 
1981 a související doporučení (č. 165) 
a na deklaraci k budoucnosti práce 
přijatou v roce 2019 u příležitosti 
100. výročí založení MOP,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Právní východisko 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvy a doporučení 
Mezinárodní organizace práce (MOP), 
zejména na úmluvu Pracovní doba 
(průmysl) (č. 1) z roku 1919, doporučení 
ke kolektivnímu vyjednávání (č. 163) 
z roku 1981, Úmluvu o pracovnících 
spovinnostmi k rodině (č. 156) z roku 1981 
a související doporučení (č. 165),

– s ohledem na úmluvy a doporučení 
Mezinárodní organizace práce (MOP), 
zejména na úmluvu Pracovní doba 
(průmysl) (č. 1) z roku 1919, úmluvu 
Pracovní doba (obchod a kanceláře) 
(č. 30) z roku 1930, doporučení 
ke kolektivnímu vyjednávání (č. 163) 
z roku 1981, Úmluvu o pracovnících 
s povinnostmi k rodině (č. 156) z roku 
1981 a související doporučení (č. 165) 
a na deklaraci k budoucnosti práce 
přijatou v roce 2019 u příležitosti 
100. výročí založení MOP,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvy a doporučení 
Mezinárodní organizace práce (MOP), 
zejména na úmluvu Pracovní doba 
(průmysl) (č. 1) z roku 1919, doporučení 
ke kolektivnímu vyjednávání (č. 163) 
z roku 1981, Úmluvu o pracovnících 
s povinnostmi k rodině (č. 156) z roku 
1981 a související doporučení (č. 165),

– s ohledem na úmluvy a doporučení 
Mezinárodní organizace práce (MOP), 
zejména na úmluvu Pracovní doba 
(průmysl) (č. 1) z roku 1919, úmluvu 
Pracovní doba (obchod a kanceláře) 
(č. 30) z roku 1930, doporučení 
ke kolektivnímu vyjednávání (č. 163) 
z roku 1981, Úmluvu o pracovnících 
s povinnostmi k rodině (č. 156) z roku 
1981 a související doporučení (č. 165) 
a na deklaraci k budoucnosti práce 
přijatou v roce 2019 u příležitosti 
100. výročí založení MOP,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na (přepracovanou) 
Evropskou sociální chartu Rady Evropy, 
jak je uvedena v článku 151 SFEU, 
a zejména na její článek 2 (spravedlivé 
pracovní podmínky, včetně pracovní doby 
a doby odpočinku), článek 3 (bezpečné 
a zdravé podmínky na pracovišti), 
článek 6 (kolektivní vyjednávání) 
a článek 27 (ochrana pracovníků 
s povinnostmi k rodině),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na (přepracovanou) 
Evropskou sociální chartu Rady Evropy, 
jak je uvedena v článku 151 SFEU, 
a zejména na její článek 2 (spravedlivé 
pracovní podmínky, včetně pracovní doby 
a doby odpočinku), článek 3 (bezpečné 
a zdravé podmínky na pracovišti), 
článek 6 (kolektivní vyjednávání) 
a článek 27 (ochrana pracovníků 
s povinnostmi k rodině),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Yana Toom
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Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rámcovou dohodu 
o práci na dálku z roku 2002,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, 
Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, 
Agnes Jongerius

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument 
nadace Eurofound s názvem „Právo 
odpojit se ve 27 členských státech EU“1a,
___________________________
1a Eurofound (2020), Právo odpojit se 
ve 27 členských státech EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan 
Brglez, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Marc 
Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Právní východisko 13 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rámcové dohody 
evropských sociálních partnerů o práci 
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na dálku (2002) a digitalizaci (2020),

Or. en

Pozměňovací návrh 10
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na přepracovanou 
Evropskou sociální chartu Rady Evropy, 
a zejména na její články 2, 3, 6 a 27,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora EU ve věci C-518/15, podle něhož je 
nutné považovat dobu pohotovosti 
pracovníka doma, který je povinen 
obratem reagovat na telefonát 
zaměstnavatele, za „pracovní dobu“1a,
______________
1a Rozsudek ze dne 21. února 2018 ve věci 
C-518/15.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Petra De Sutter
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Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rámcovou dohodu 
evropských sociálních partnerů 
o digitalizaci, kterou podepsali dne 
22. června 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rámcovou dohodu 
evropských sociálních partnerů 
o digitalizaci1a,
__________________
1a 
https://www.businesseurope.eu/publicatio
ns/european-social-partners-framework-
agreement-digitalisation.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Právní východisko 19 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora EU ve věci C-55/18, podle něhož 
musejí členské státy požadovat, aby 
zaměstnavatelé vytvořili systém 
umožňující měření denní pracovní doby1a,
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________________
1a Rozsudek ze dne 14. května 2019 ve věci 
C-55/18.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Právní východisko 19 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zásadu č. 5 
evropského pilíře sociálních práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že na úrovni 
Unie neexistuje v současné době žádný 
právní předpis upravující právo pracovníků 
odpojit se od digitálních nástrojů, včetně 
informační a komunikační technologie 
(IKT), za účelem práce;

A. vzhledem k tomu, že na úrovni 
Unie neexistuje v současné době žádný 
právní předpis upravující právo pracovníků 
odpojit se od digitálních nástrojů, včetně 
informační a komunikační technologie 
(IKT), za účelem práce, a vzhledem 
k tomu, že se situace v členských státech 
významně liší, přičemž některé členské 
státy mají konkrétní právní předpisy 
zajišťující právo se odpojit, zatímco jiné 
se touto záležitostí v podstatně nezabývají;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v současnosti 
neexistují na úrovni Unie předpisy týkající 
se minimálních podmínek nutných k práci 
na dálku; vzhledem k tomu, že se plánuje 
přijmout jednotný přístup, který by byl 
prostředkem k zajištění větší ochrany 
pracovníků na úrovni Unie a k dalšímu 
upevnění vnitřního trhu, jenž by zabránil 
jeho roztříštění a poskytl právní jistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v současnosti 
v Unii neexistují právní předpisy, které by 
definovaly práci na dálku a příslušné 
minimální požadavky;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta 
Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitalizace 
přináší zaměstnavatelům a pracovníkům 
mnohé výhody, ale i nevýhody, jelikož 
může způsobovat větší pracovní zátěž, 
prodloužit pracovní dobu a zvýšit její 
nepředvídatelnost, čímž se stírají hranice 
mezi pracovním a soukromým životem;

B. vzhledem k tomu, že digitalizace 
přináší zaměstnavatelům a pracovníkům 
mnohé výhody, mj. větší flexibilitu, 
možnosti lepší rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem, větší autonomii 
a kratší dobu na dojíždění, ale že má i své 
nevýhody; vzhledem k tomu, že větší 
využívání digitálních nástrojů 
k pracovním účelům má za následek, že 
pracovníci jsou „vždy připojeni“ 
a „neustále k dispozici“, což může 
způsobovat větší pracovní zátěž 
a prodloužit pracovní dobu, čímž se stírají 
hranice mezi pracovním a soukromým 
životem;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitalizace 
přináší zaměstnavatelům a pracovníkům 
mnohé výhody, ale i nevýhody, jelikož 
může způsobovat větší pracovní zátěž, 
prodloužit pracovní dobu a zvýšit její 
nepředvídatelnost, čímž se stírají hranice 
mezi pracovním a soukromým životem;

B. vzhledem k tomu, že digitalizace 
přináší zaměstnavatelům a pracovníkům 
mnohé výhody, ale i nevýhody, jelikož 
může způsobovat větší pracovní zátěž, 
prodloužit pracovní dobu a zvýšit její 
nepředvídatelnost, čímž se stírají hranice 
mezi pracovním a soukromým životem 
a normalizuje očekávání, že pracovník 
bude vždy k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že čím dál 
rozšířenější používání digitálních nástrojů 
za účelem práce vede ke kultuře „vždy 
ve spojení“ a „neustále k dispozici“, což 
může nepříznivě ovlivnit základní práva 
pracovníků, spravedlivé pracovní 
podmínky, včetně spravedlivého 
odměňování, vymezení pracovní doby 
a rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem, a zdraví 
a bezpečnost při práci, ale také – kvůli 
jejich neúměrnému dopadu na pracovníky 
s pečovatelskými povinnostmi, kterými 
jsou nejčastěji ženy – rovnost žen a mužů;

C. vzhledem k tomu, že čím dál 
rozšířenější používání digitálních nástrojů 
za účelem práce vede ke kultuře „vždy 
připojeni“ a „neustále k dispozici“, což 
může mít pozitivní vliv, kdy práce není 
omezena pouze na stanovenou pracovní 
dobu, a pracovník si tak může práci 
zorganizovat flexibilněji, ale také 
nepříznivé účinky, pokud jde o omezení 
práce, rovnováhu mezi pracovním 
a soukromým životem a bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že čím dál 
rozšířenější používání digitálních nástrojů 
za účelem práce vede ke kultuře „vždy 
ve spojení“ a „neustále k dispozici“, což 
může nepříznivě ovlivnit základní práva 
pracovníků, spravedlivé pracovní 
podmínky, včetně spravedlivého 
odměňování, vymezení pracovní doby 
a rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, a zdraví a bezpečnost při práci, 
ale také – kvůli jejich neúměrnému dopadu 
na pracovníky s pečovatelskými 
povinnostmi, kterými jsou nejčastěji ženy – 
rovnost žen a mužů;

C. vzhledem k tomu, že čím dál 
rozšířenější používání digitálních nástrojů 
za účelem práce vede ke kultuře „vždy 
připojeni“ a „neustále k dispozici“, což 
může nepříznivě ovlivnit základní práva 
pracovníků, spravedlivé pracovní 
podmínky, včetně spravedlivého 
odměňování, vymezení pracovní doby 
a rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, a bezpečnost a ochranu 
fyzického a duševního zdraví při práci, ale 
také – kvůli jejich neúměrnému dopadu 
na pracovníky s pečovatelskými 
povinnostmi, kterými jsou nejčastěji ženy – 
rovnost žen a mužů;

Or. en



AM\1212000CS.docx 13/173 PE655.974v01-00

CS

Pozměňovací návrh 23
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že čím dál 
rozšířenější používání digitálních nástrojů 
za účelem práce vede ke kultuře „vždy 
ve spojení“ a „neustále k dispozici“, což 
může nepříznivě ovlivnit základní práva 
pracovníků, spravedlivé pracovní 
podmínky, včetně spravedlivého 
odměňování, vymezení pracovní doby 
a rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, a zdraví a bezpečnost při práci, 
ale také – kvůli jejich neúměrnému dopadu 
na pracovníky s pečovatelskými 
povinnostmi, kterými jsou nejčastěji ženy – 
rovnost žen a mužů;

C. vzhledem k tomu, že čím dál 
rozšířenější používání digitálních nástrojů 
za účelem práce vede ke kultuře „vždy 
připojeni“ a „neustále k dispozici“, což 
může nepříznivě ovlivnit základní práva 
pracovníků, spravedlivé pracovní 
podmínky, včetně spravedlivého 
odměňování, vymezení pracovní doby 
a rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, duševní pohody, ale také – kvůli 
jejich neúměrnému dopadu na pracovníky 
s pečovatelskými povinnostmi, kterými 
jsou nejčastěji ženy – rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v digitální 
společnosti rostou očekávání, že k tomu, 
aby bylo možné vyhovět stávajícím 
požadavkům pracovního trhu, musí být 
daná osoba digitálně zdatná; vzhledem 
k tomu, že tato očekávání mohou starším 
pracovníkům a pracovníkům 
pocházejícím ze znevýhodněného 
prostředí, kteří nejsou digitálně zdatní, 
způsobit potíže a stres; vzhledem k tomu, 
že tento problém je rozšířenější mezi 
staršími lidmi;
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Or. en

Pozměňovací návrh 25
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že digitální 
nástroje pro pracovní účely zajišťují také 
větší flexibilitu, která může vést k větší 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem, zejména pokud jde o dobu 
nutnou k dojíždění do práce nebo 
o možnost lépe si přizpůsobit práci 
soukromým a rodinným povinnostem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že používání 
těchto nástrojů proto může pracovníkům 
a jejich zaměstnavatelům nabídnout celou 
řadu výhod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že současná 
tendence demografického vývoje v Evropě 
poukazuje na stárnoucí obyvatelstvo, 
sníženou míru porodnosti a migrační 
vlny; vzhledem k tomu, že absence práva 
odpojit se může být jedním z důvodů, proč 
některé rodiny nemají čas na děti a péči 
o ně;

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že „neustálé 
připojení“ může mít vliv na rodinný život 
a že nedostatek času soustředit se na děti 
a skutečně o ně pečovat se může stát 
opravdovou překážkou, která brání jejich 
výchově;

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že opatření 
přijatá v důsledku koronavirové krize 
změnila způsob, jakým lidé pracují; 
vzhledem k tomu, že více než třetina 
pracovníků Unie začala během omezení 
volného pohybu pracovat z domu, 

D. vzhledem k tomu, že opatření 
přijatá v důsledku koronavirové krize 
změnila způsob, jakým lidé pracují; 
vzhledem k tomu, že více než třetina 
pracovníků Unie začala během omezení 
volného pohybu pracovat z domu, 
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ve srovnání s 5% lidí, kteří takto běžně 
pracovali, a že se během této doby výrazně 
zvýšilo využívání digitálních nástrojů 
za účelem práce;

ve srovnání s 5 % lidí, kteří takto běžně 
pracovali, a že se během této doby výrazně 
zvýšilo využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce; vzhledem k tomu, že 
v průběhu koronavirové krize došlo 
k rozšíření práce na dálku 
a k postupnému setření hranice mezi 
prací a volným časem;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že opatření 
přijatá v důsledku koronavirové krize 
změnila způsob, jakým lidé pracují; 
vzhledem k tomu, že více než třetina 
pracovníků Unie začala během omezení 
volného pohybu pracovat z domu, 
ve srovnání s 5% lidí, kteří takto běžně 
pracovali, a že se během této doby výrazně 
zvýšilo využívání digitálních nástrojů 
za účelem práce;

D. vzhledem k tomu, že opatření 
přijatá v důsledku koronavirové krize 
změnila způsob, jakým lidé pracují, 
a poukázala v celé Unii na význam 
digitálních řešení, mj. na využívání 
systémů práce z domova ze strany 
společností, OSVČ a orgánů veřejné 
správy; vzhledem k tomu, že více než 
třetina pracovníků Unie začala během 
omezení volného pohybu pracovat z domu, 
ve srovnání s 5 % lidí, kteří takto běžně 
pracovali, a že se během této doby výrazně 
zvýšilo využívání digitálních nástrojů 
za účelem práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že opatření D. vzhledem k tomu, že opatření 
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přijatá v důsledku koronavirové krize 
změnila způsob, jakým lidé pracují; 
vzhledem k tomu, že více než třetina 
pracovníků Unie začala během omezení 
volného pohybu pracovat z domu, 
ve srovnání s 5% lidí, kteří takto běžně 
pracovali, a že se během této doby výrazně 
zvýšilo využívání digitálních nástrojů 
za účelem práce;

přijatá v důsledku koronavirové krize 
změnila způsob, jakým lidé pracují; 
vzhledem k tomu, že více než třetina 
pracovníků Unie začala během omezení 
volného pohybu pracovat z domu, 
ve srovnání s 5 % lidí, kteří takto běžně 
pracovali, že se během této doby výrazně 
zvýšilo využívání digitálních nástrojů 
za účelem práce a že si vzhledem 
ke stávajícím okolnostem celá řada 
podniků zachovala v případě svých 
pracovníků určitou míru práce na dálku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že opatření 
přijatá v důsledku koronavirové krize 
změnila způsob, jakým lidé pracují; 
vzhledem k tomu, že více než třetina 
pracovníků Unie začala během omezení 
volného pohybu pracovat z domu, 
ve srovnání s 5% lidí, kteří takto běžně 
pracovali, a že se během této doby výrazně 
zvýšilo využívání digitálních nástrojů 
za účelem práce;

D. vzhledem k tomu, že opatření 
přijatá v důsledku koronavirové krize 
změnila způsob, jakým lidé pracují; 
vzhledem k tomu, že více než třetina 
pracovníků Unie začala během omezení 
volného pohybu pracovat z domu, 
ve srovnání s 5 % lidí, kteří takto běžně 
pracovali, že se během této doby výrazně 
zvýšilo využívání digitálních nástrojů 
za účelem práce, a vzhledem k tomu, že se 
očekává, že práce na dálku se bude 
i nadále využívat více než před 
koronavirovou krizí a že se bude dále 
rozšiřovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že opatření 
přijatá v důsledku koronavirové krize 
změnila způsob, jakým lidé pracují; 
vzhledem k tomu, že více než třetina 
pracovníků Unie začala během omezení 
volného pohybu pracovat z domu, 
ve srovnání s 5% lidí, kteří takto běžně 
pracovali, a že se během této doby výrazně 
zvýšilo využívání digitálních nástrojů 
za účelem práce;

D. vzhledem k tomu, že opatření 
přijatá v důsledku koronavirové krize 
změnila způsob, jakým lidé pracují; 
vzhledem k tomu, že podle nadace 
Eurofound více než třetina pracovníků 
Unie začala během omezení volného 
pohybu pracovat z domu, ve srovnání 
s 5 % lidí, kteří takto běžně pracovali, a že 
se během této doby výrazně zvýšilo 
využívání digitálních nástrojů za účelem 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že přestože 
pracovníci obvykle dostávají nástroje 
k digitální práci, rodiny s malými dětmi 
nebo nezaopatřenými rodinnými 
příslušníky, kteří vyžadují péči, 
nedostávají praktickou podporu, aby 
mohly zvládat jak digitální práci, tak i své 
pečovatelské povinnosti; vzhledem k tomu, 
že účinnou rovnováhu mezi soukromým 
a pracovním životem může zajistit pouze 
skutečná praktická podpora těchto skupin 
pracovníků, mezi něž patří mj. rodiče 
samoživitelé a větší rodiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Petra De Sutter
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že důsledky 
koronavirové krize se negativněji odrazily 
na ženách, a to jak ekonomicky, tak 
i pokud jde o jejich rodinu, a vzhledem 
k tomu, že práce na dálku je v době 
dodržování sociálního odstupu a omezení 
volného pohybu osob pro mnohé pracující 
matky, zejména matky s malými dětmi, 
namáhavá, protože musejí skloubit práci, 
domácí vyučování a péči o děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že právo odpojit 
se by mělo patřit k základním právům 
a mělo by představovat důležitý cíl sociální 
politiky s cílem zajistit ochranu práv všech 
pracovníků v nové digitální éře;

E. vzhledem k tomu, že právo odpojit 
se by mělo být nedílným právem v rámci 
nových možnosti uspořádání pracovní 
doby v nové digitální éře; vzhledem 
k tomu, že toto právo by se mělo považovat 
za důležitý cíl sociální politiky, který má 
zajistit ochranu práv všech pracovníků 
v nové digitální éře;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že právo odpojit 
se by mělo patřit k základním právům 
a mělo by představovat důležitý cíl sociální 
politiky s cílem zajistit ochranu práv všech 
pracovníků v nové digitální éře;

E. vzhledem k tomu, že právo odpojit 
se by mělo patřit k základním právům 
a mělo by představovat důležitý cíl sociální 
politiky na úrovni Unie, který má zajistit 
ochranu práv všech pracovníků v nové 
digitální éře;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že právo odpojit 
se by mělo patřit k základním právům a 
mělo by představovat důležitý cíl sociální 
politiky s cílem zajistit ochranu práv všech 
pracovníků v nové digitální éře;

E. vzhledem k tomu, že právo odpojit 
je jedním ze základních práv a představuje 
důležitý cíl sociální politiky, který má 
zajistit ochranu práv všech pracovníků 
v nové digitální éře;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že právo odpojit 
se by mělo patřit k základním právům 
a mělo by představovat důležitý cíl sociální 
politiky s cílem zajistit ochranu práv všech 
pracovníků v nové digitální éře;

E. vzhledem k tomu, že právo odpojit 
se by mělo představovat důležitý cíl 
sociální politiky, který má zajistit ochranu 
práv všech pracovníků v nové digitální éře;

Or. it
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Pozměňovací návrh 40
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že technický 
pokrok jen dále zkomplikoval sledování 
a dohled na pracovišti; vzhledem k tomu, 
že používání digitálních technologií 
na pracovišti, které zasahují do soukromí, 
je do určité míry řešeno a regulováno 
pouze v některých členských státech; 
vzhledem k tomu, že v článku 8 Evropské 
úmluvy o lidských právech (EÚLP) se 
uvádí, že „každý má právo na ochranu 
osobních údajů, které se ho týkají“ [BR1], 
a vzhledem k tomu, že tento článek se 
uplatňuje v jurisdikcích všech států, která 
má zajistit ochranu soukromí pracovníků 
v souvislosti s prací; vzhledem k tomu, že 
uplatňování článku 8 Evropské úmluvy 
o lidských právech a obecného nařízení 
o ochraně údajů by mělo zajistit, aby 
zaměstnanci dostávali přiměřené 
informace o rozsahu a povaze sledování 
a dohledu a aby byl zaměstnavatel 
povinen odůvodnit příslušná opatření 
a omezit jejich vliv tím, že by zavedl takové 
metody, které by co nejméně zasahovaly 
do soukromí pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že se ve studii 
nadace Eurofound uvádí, že 27 % 
respondentů pracujících z domova uvedlo, 
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že aby splnili pracovní požadavky, 
pracovali v době svého volna1a;
__________________
1a 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/blog/covid-19-unleashed-the-
potential-for-telework-how-are-workers-
coping.

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že díky stále 
převládající tradiční roli žen jakožto osob, 
které pečují o domácnost a rodinu, měla 
na ně pandemie onemocnění COVID-19 
daleko větší vliv než na muže;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že podle WHO je 
na celém světě postiženo depresí 
a běžnými duševními poruchami 
v souvislosti s prací více než 300 milionů 
lidí a každoročně se duševní porucha 
projeví u 38,2 % občanů EU;
1a 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-
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eng.pdf.
1b 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/fil
es/mental_health/docs/compass_2017wor
kplace_en.pdf.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že vlastnosti 
technického vybavení, které zasahuje 
do soukromí, mohou zhoršovat takové 
jevy, jak je izolace, závislost na technice, 
nedostatek spánku, emoční vyčerpání, 
úzkost a vyhoření, což vede k nižší kvalitě 
života;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že monotónní 
opakované pohyby prováděné po dlouhou 
dobu s určitým předmětem či bez něj 
mohou vést k poruchám pohybové 
soustavy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ee. vzhledem k tomu, že digitální 
transformace má ekonomický 
a společenský přínos a nabízí podnikům 
i pracovníkům nové příležitosti, avšak 
zároveň vede k řadě etických a právních 
problémů a problémů souvisejících 
se zaměstnáním; vzhledem k tomu, že by 
digitální transformace měla mít pozitivní 
dopad na pracovní podmínky a měla by se 
řídit dodržováním lidských práv 
i základních práv a hodnot Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ef. vzhledem k tomu, že 
shromažďování údajů o pracovnících 
a používání aplikací umělé inteligence 
na pracovišti a za účelem řízení práce jde 
nad rámec sběru a agregace údajů, včetně 
předpovídání, měření, hlášení a analýzy 
potenciálu pracovníka a jeho výsledků, 
což vede k tomu, že pracovníci jen obtížně 
uplatňují své právo na odpojení, ať už 
z důvodu přímého dohledu nebo proto, že 
je jim doporučováno, aby si nainstalovali 
software či zařízení ke sledování vlastní 
práce, že v rámci pracovněprávních 
vztahů existuje nerovnováha nebo že 
vedoucí pracovníci apelují na soutěživost 
mezi pracovníky jakožto na metodu, jak 
překonat nechuť k instalaci technologií, 
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díky nimž se pracovníci jen obtížně 
odpojují od práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eg. vzhledem k tomu, že v posledních 
letech se stále více používají nové formy 
pracovišť a dohledu nad pracovním 
výkonem, což společnostem a softwaru, 
který používají, umožňuje sledovat celou 
řadu aspektů lidské biologické činnosti 
nebo podmínek jejich pracovního 
a životního prostředí, což dříve 
neexistovalo, a poskytuje vedoucím 
pracovníkům podniků informace 
o analýzách v reálném čase a předpovědi 
týkající se dohledu nad prací, což 
ohrožuje právo pracovníků se odpojit;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že digitální nástroje, 
včetně IKT, za účelem práce zvýšily 
pružnost, pokud jde o dobu, místo 
a způsob, jakým lze vykonávat práci 
a jakým mohou být pracovníci dosažitelní;

1. zdůrazňuje, že digitální nástroje, 
včetně IKT, za účelem práce zvýšily 
pružnost, pokud jde o dobu, místo 
a způsob, jakým lze vykonávat práci 
a jakým mohou být pracovníci dosažitelní; 
poukazuje na to, že většina pracovníků 
velmi uvítala větší flexibilitu, která 
zajišťuje větší rovnováhu mezi pracovním 
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a soukromým životem a usnadňuje 
jednotlivcům i rodinám každodenní život; 
konstatuje, že se potřeby pracovníků velmi 
liší; zdůrazňuje v této souvislosti, že aby 
byla zajištěna osobní flexibilita a zároveň 
zachováno právo na soukromý život, je 
důležité vypracovat příslušné rámce 
na úrovni pracovišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že digitální nástroje, 
včetně IKT, za účelem práce zvýšily 
pružnost, pokud jde o dobu, místo 
a způsob, jakým lze vykonávat práci 
a jakým mohou být pracovníci dosažitelní;

1. zdůrazňuje, že digitální nástroje, 
včetně IKT, za účelem práce zvýšily 
pružnost, pokud jde o dobu, místo 
a způsob, jakým lze vykonávat práci 
a jakým mohou být pracovníci dosažitelní 
(a to i mimo jejich pracovní dobu) 
v kontextu práce, která je 
charakterizována nedostatečnou právní 
regulací, nepřítomností odborů, 
neexistencí dohod uzavřených na základě 
kolektivního vyjednávání a značným 
rozšířením nestandardních nebo 
atypických forem uspořádání pracovní 
doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že používání 
těchto nových nástrojů proto může být 
pro zaměstnavatele i pro pracovníky 
přínosem, protože zajišťuje větší 
flexibilitu, zkracuje dobu nutnou 
k dojíždění a někdy jim umožňuje lépe 
zvládat soukromé a rodinné povinnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že nejvhodnějším 
subjektem k zavedení flexibilních rámců, 
které by prosazovaly osobní flexibilitu 
a ochranu práv pracovníků, jsou sociální 
partneři na odvětvové nebo podnikové 
úrovni; vyzývá v této souvislosti členské 
státy k prosazování těchto rámců;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků a jejich fyzické a duševní 

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků a jejich fyzické a duševní 
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zdraví a pohodu; zdraví a pohodu; poukazuje na to, že podle 
zjištění průzkumu pracovních podmínek 
prováděného nadací Eurofound uvedlo to, 
že pracuje více než 48 hodin týdně 
stanovených v právních předpisech Unie, 
a odpočívá mezi pracovními dny méně než 
11 hodin, dvakrát více pracovníků, kteří 
pravidelně pracují na dálku, než 
pracovníků, kteří pracují v prostorách 
zaměstnavatele; podotýká, že téměř 30 % 
těchto osob pracujících na dálku uvádí, že 
pracují ve svém volném čase každý den 
nebo několikrát týdně, ve srovnání s méně 
než 5 % pracovníků z „kanceláří“; 
se značným znepokojením konstatuje, že 
podle stejného šetření je také 
pravděpodobnější, že to, že trpí stresem 
v souvislosti s prací a poruchami spánku, 
budou uvádět osoby pracující z domova; 
zdůrazňuje, že mezi další účinky 
pravidelné práce na dálku a vysoké 
mobility patří bolesti hlavy a přetěžování 
zraku, únava, úzkost a poruchy pohybové 
soustavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků a jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu;

2. podotýká, že tento vývoj, pokud 
bude správně uplatňován, je možností, jak 
si lépe zorganizovat pracovní dobu 
a pracovní úkoly a účinně zkombinovat 
digitální práci s povinnostmi v oblasti 
péče; poukazuje však na to, že nebude-li 
uplatňováno správně, může neustálé 
připojení v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků a jejich fyzické a duševní 
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zdraví a pohodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků a jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu;

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků a jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu, ale že může vyústit také 
v inovativní metody a formy práce, které 
by byly uzpůsobeny stávající situaci 
na trhu a v oblasti informačních 
a komunikačních technologií, a umožnily 
tak větší svobodu a nezávislost;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků a jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu;

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků, rovnováhu mezi jejich 
pracovním a soukromým životem a jejich 
fyzické a duševní zdraví a pohodu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 57
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků a jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu;

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků, jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu a vývoj jejich soukromého 
a rodinného života;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků a jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu;

2. zdůrazňuje, že neustálé připojení 
může v kombinaci s vysokými nároky 
na výkon zaměstnání a rostoucím 
očekáváním, že pracovníci budou kdykoli 
dosažitelní, nepříznivě ovlivnit základní 
práva pracovníků, jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu a jejich rodinnou situaci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je si vědom toho, že účinné 
zaznamenávání pracovní doby může 
přispět k dodržování smluvně stanovené 
pracovní doby; zdůrazňuje, že zatímco je 
důležité zaznamenávat pracovní dobu, aby 
bylo zajištěno nepřekračování dohodnuté 
doby a zákonem stanovených omezení, je 
vzhledem k tomu, že předpisy v této oblasti 
existují pouze v několika členských 
státech, nutné se zabývat i účinností;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že neustálé připojení 
není jen záležitostí spojenou s prací, 
jelikož fyzickou a duševní pohodu může 
ovlivnit také nadměrné používání 
digitálních zařízení a nástrojů 
v soukromém životě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že „přibývá důkazů 
o tom, že zkrácení pravidelné dlouhé 
pracovní doby má mimo jiné příznivé 
dopady na fyzické a duševní zdraví 

3. konstatuje, že „přibývá důkazů 
o tom, že vymezení pracovní doby, určitá 
flexibilita v organizaci pracovní doby má 
spolu s aktivními opatřeními na zlepšení 
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pracovníků, bezpečnost při práci 
a pracovní produktivitu v důsledku menší 
únavy a stresu a vede k vyššímu 
pracovního uspokojení a motivaci a nižší 
míře absencí“10;

pracovních podmínek příznivý dopad 
na fyzické a duševní zdraví pracovníků, 
bezpečnost při práci a pracovní 
produktivitu v důsledku menší únavy 
a stresu a vede k vyššímu pracovnímu 
uspokojení a vyšší motivaci a k nižší míře 
absencí“10;

__________________ __________________
10 Zpravodaj, ILO, citát ze studie 
o posuzování evropské přidané hodnoty 
vypracované Oddělením pro posuzování 
celoevropského přínosu, které je součástí 
Výzkumné služby Evropského parlamentu 
(EPRS), s názvem „Právo odpojit se“ 
(PE 642.847, červenec 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

10 Zpravodaj, ILO, citát ze studie 
o posuzování evropské přidané hodnoty 
vypracované Oddělením pro posuzování 
celoevropského přínosu, které je součástí 
Výzkumné služby Evropského parlamentu 
(EPRS), s názvem „Právo odpojit se“ 
(PE 642.847, červenec 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že „přibývá důkazů 
o tom, že zkrácení pravidelné dlouhé 
pracovní doby má mimo jiné příznivé 
dopady na fyzické a duševní zdraví 
pracovníků, bezpečnost při práci 
a pracovní produktivitu v důsledku menší 
únavy a stresu a vede k vyššímu 
pracovního uspokojení a motivaci a nižší 
míře absencí“10;

3. konstatuje, že „přibývá důkazů 
o tom, že rovnováha mezi pracovním 
a soukromým životem má mimo jiné 
příznivé dopady na fyzické a duševní 
zdraví pracovníků, bezpečnost při práci 
a pracovní produktivitu v důsledku menší 
únavy a stresu a vede k vyššímu 
pracovnímu uspokojení a vyšší motivaci 
a k nižší míře absencí“10;

__________________ __________________
10 Zpravodaj, ILO, citát ze studie 
o posuzování evropské přidané hodnoty 
vypracované Oddělením pro posuzování 
celoevropského přínosu, které je součástí 
Výzkumné služby Evropského parlamentu 
(EPRS), s názvem „Právo odpojit se“ 

10 Zpravodaj, ILO, citát ze studie 
o posuzování evropské přidané hodnoty 
vypracované Oddělením pro posuzování 
celoevropského přínosu, které je součástí 
Výzkumné služby Evropského parlamentu 
(EPRS), s názvem „Právo odpojit se“ 
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(PE 642.847, červenec 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

(PE 642.847, červenec 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že digitální 
nástroje za účelem práce je třeba využívat 
řádně a efektivně, že je třeba zabránit 
porušování práv pracovníků na spravedlivé 
pracovní podmínky, včetně spravedlivého 
odměňování, vymezení pracovní doby 
a rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, jakož i na zdraví a bezpečnost 
při práci;

4. je si vědom toho, že je třeba, aby 
digitální nástroje za účelem práce využívaly 
jak pracovníci, tak i zaměstnavatelé řádně 
a efektivně, že je třeba zabránit porušování 
práv pracovníků na spravedlivé pracovní 
podmínky, včetně spravedlivého 
odměňování, vymezení pracovní doby 
a rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, jakož i na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že digitální 
nástroje za účelem práce je třeba využívat 
řádně a efektivně, že je třeba zabránit 
porušování práv pracovníků na spravedlivé 
pracovní podmínky, včetně spravedlivého 
odměňování, vymezení pracovní doby 
a rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, jakož i na zdraví a bezpečnost 

4. je si vědom toho, že digitální 
nástroje za účelem práce je třeba využívat 
rozumně, řádně a efektivně, že je třeba 
zabránit porušování práv pracovníků na 
spravedlivé pracovní podmínky, včetně 
spravedlivého odměňování, vymezení 
pracovní doby a rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem, jakož 
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při práci; i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen o tom, že přerušování 
mimopracovní doby pracovníků zvyšuje 
riziko neplaceného přesčasu, má negativní 
dopad na rovnováhu jejich pracovního 
a soukromého života, nedovoluje jim řádně 
se z práce zotavit a zvyšuje riziko 
psychosociálních a fyzických problémů, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření;

5. je přesvědčen o tom, že přerušování 
mimopracovní doby pracovníků zvyšuje 
riziko neplaceného přesčasu, může vést 
ke snížené produktivitě práce, má 
negativní dopad na rovnováhu jejich 
pracovního a soukromého života, 
nedovoluje jim řádně se z práce zotavit 
a zvyšuje riziko psychosociálních 
a fyzických problémů, jako je úzkost, 
deprese, vyhoření a „technostres“;

Or. pl

Pozměňovací návrh 66
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen o tom, že přerušování 
mimopracovní doby pracovníků zvyšuje 
riziko neplaceného přesčasu, má negativní 
dopad na rovnováhu jejich pracovního 
a soukromého života, nedovoluje jim řádně 
se z práce zotavit a zvyšuje riziko 
psychosociálních a fyzických problémů, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření;

5. je přesvědčen o tom, že přerušování 
mimopracovní doby pracovníků zvyšuje 
u určitých druhů práce riziko neplaceného 
přesčasu, má negativní dopad 
na rovnováhu jejich pracovního 
a soukromého života, nedovoluje jim řádně 
se z práce zotavit a zvyšuje riziko 
psychosociálních a fyzických problémů, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření;

Or. es
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Pozměňovací návrh 67
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen o tom, že přerušování 
mimopracovní doby pracovníků zvyšuje 
riziko neplaceného přesčasu, má negativní 
dopad na rovnováhu jejich pracovního 
a soukromého života, nedovoluje jim řádně 
se z práce zotavit a zvyšuje riziko 
psychosociálních a fyzických problémů, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření;

5. je přesvědčen o tom, že přerušování 
mimopracovní doby pracovníků zvyšuje 
riziko v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a riziko neplaceného 
přesčasu, má negativní dopad 
na rovnováhu jejich pracovního 
a soukromého života, nedovoluje jim řádně 
se z práce zotavit a zvyšuje riziko 
psychosociálních a fyzických problémů, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco Majorino, 
Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen o tom, že přerušování 
mimopracovní doby pracovníků zvyšuje 
riziko neplaceného přesčasu, má negativní 
dopad na rovnováhu jejich pracovního 
a soukromého života, nedovoluje jim řádně 
se z práce zotavit a zvyšuje riziko 
psychosociálních a fyzických problémů, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření;

5. je přesvědčen o tom, že přerušování 
mimopracovní doby pracovníků a dlouhá 
pracovní doba zvyšuje riziko neplaceného 
přesčasu, má negativní dopad 
na rovnováhu jejich pracovního 
a soukromého života, nedovoluje jim řádně 
se z práce zotavit a zvyšuje riziko 
psychosociálních a fyzických problémů, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen o tom, že přerušování 
mimopracovní doby pracovníků zvyšuje 
riziko neplaceného přesčasu, má negativní 
dopad na rovnováhu jejich pracovního 
a soukromého života, nedovoluje jim řádně 
se z práce zotavit a zvyšuje riziko 
psychosociálních a fyzických problémů, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření;

5. je přesvědčen o tom, že přerušování 
mimopracovní doby pracovníků zvyšuje 
riziko neplaceného přesčasu, má negativní 
dopad na rovnováhu jejich pracovního 
a soukromého života, nedovoluje jim řádně 
se z práce zotavit a zvyšuje riziko 
psychosociálních, duševních a fyzických 
problémů, jako je úzkost, deprese 
a vyhoření;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že je důležité 
stanovit kritéria, podle nichž by se 
vypočítávala odměna za práci vykonanou 
mimo pracovní dobu;

Or. it

Pozměňovací návrh 71
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. bere na vědomí zjištění nadace 
Eurofound, že lidé, kteří pracují z domu, 

6. bere na vědomí zjištění nadace 
Eurofound, podle nichž mají dvakrát větší 
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pracují častěji déle a mají nepravidelnou 
pracovní dobu; zdůrazňuje, že v Unii roste 
počet pracovníků, kteří uvádí, že mají 
dlouhou pracovní dobu nebo nemohou 
využívat mimopracovní doby;

pravděpodobnost, že budou pracovat více 
než 48 hodin týdně stanovených 
v právních předpisech Unie a že u nich 
hrozí, že budou mezi pracovními dny 
odpočívat méně než 11 hodin, pracovníci, 
kteří pravidelně pracují na dálku, než 
osoby, které pracují v prostorách 
zaměstnavatele; poukazuje na to, že téměř 
30 % těchto osob pracujících na dálku 
uvádí, že pracují ve svém volném čase 
každý den nebo několikrát týdně, 
ve srovnání s méně než 5 % pracovníků 
z „kanceláří“, a že osoby pracující 
na dálku mají také větší pravděpodobnost, 
že budou mít nepravidelnou pracovní 
dobu; zdůrazňuje, že v Unii roste počet 
pracovníků pracujících z domova, kteří 
uvádějí, že mají dlouhou pracovní dobu 
nebo nemohou využívat mimopracovní 
doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Alex Agius Saliba, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. bere na vědomí zjištění nadace 
Eurofound, že lidé, kteří pracují z domu, 
pracují častěji déle a mají nepravidelnou 
pracovní dobu; zdůrazňuje, že v Unii roste 
počet pracovníků, kteří uvádí, že mají 
dlouhou pracovní dobu nebo nemohou 
využívat mimopracovní doby;

6. bere na vědomí zjištění nadace 
Eurofound, podle nichž mají dvakrát větší 
pravděpodobnost, že budou pracovat více 
než 48 hodin týdně stanovených 
v právních předpisech Unie a že budou 
mezi pracovními dny odpočívat méně než 
11 hodin, pracovníci, kteří pravidelně 
pracují na dálku, než pracovníci, kteří 
pracují v prostorách zaměstnavatele; 
poukazuje na to, že téměř 30 % těchto 
osob pracujících na dálku uvádí, že 
pracují ve svém volném čase každý den 
nebo několikrát týdně, ve srovnání s méně 
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než 5 % pracovníků z „kanceláří“, a že 
osoby pracující na dálku mají také větší 
pravděpodobnost, že budou mít 
nepravidelnou pracovní dobu; zdůrazňuje, 
že v Unii roste počet pracovníků 
pracujících z domova, kteří uvádějí, že 
mají dlouhou pracovní dobu nebo nemohou 
využívat mimopracovní doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. bere na vědomí zjištění nadace 
Eurofound, že lidé, kteří pracují z domu, 
pracují častěji déle a mají nepravidelnou 
pracovní dobu; zdůrazňuje, že v Unii roste 
počet pracovníků, kteří uvádí, že mají 
dlouhou pracovní dobu nebo nemohou 
využívat mimopracovní doby;

6. bere na vědomí zjištění nadace 
Eurofound, že lidé, kteří pracují z domu, 
pracují častěji déle a mají nepravidelnou 
pracovní dobu; zdůrazňuje, že v Unii roste 
počet pracovníků, kteří uvádí, že mají 
dlouhou pracovní dobu nebo nemohou 
využívat mimopracovní doby, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zlepšily 
výzkum a shromažďování údajů, aby 
mohly podrobně posoudit problémy 
týkající se práva se odpojit;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že používání 
digitálních nástrojů po delší dobu může 
vést k nedostatečnému soustředění 
a emočním problémům, což může mít 
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dopad na všechny členy rodiny; 
připomíná, že Mezinárodní agentura 
pro výzkum rakoviny klasifikovala 
radiofrekvenční záření jako karcinogenní; 
poukazuje na to, že obzvláštní riziko 
představuje pro těhotné ženy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 75
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. bere na vědomí prognózy nadace 
Eurofound, že pracovníci budou mít 
po odeznění koronavirové krize „podle 
všeho možnost využít výhod, jako je větší 
flexibilita při zvládání požadavků 
pracovního a rodinného života, větší 
autonomie a vyšší produktivita“;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je si vědom toho, že při správném 
používání může vést digitální práce k větší 
celkové spokojenosti pracovníků 
a umožnit jim naplánovat si práci tak, jak 
potřebují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 
pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 
pravděpodobně ohrozí pracovníky, 
zejména ženy a mládež, více, než se 
čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem; domnívá se však, že regulace 
systémů práce z domova by přispěla k větší 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem, k nižším emisím CO2 spojeným 
s denním dojížděním a k větší produktivitě 
a lepším pracovním příležitostem, zejména 
v případě osob se zdravotním postižením, 
a že může sloužit jako nástroj k řešení 
problému vylidňování venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 
pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 
může nakonec ohrozit pracovníky více, 
než se čekalo, a mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem; je si však vědom také toho, že 
práce z domova přináší také celou řadu 
sociálních a finančních výhod, a domnívá 
se, že tato pandemie poskytla evropským 



AM\1212000CS.docx 41/173 PE655.974v01-00

CS

institucím ideální příležitost omezit 
rozpočtové výdaje na kancelářské 
prostory;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Alex Agius Saliba, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové 
krize pravděpodobně ohrozí pracovníky 
více, než se čekalo, a bude mít negativní 
dopad na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

7. připomíná, že přestože větší 
rozšíření práce z domova napomohlo 
zachovat v době koronavirové krize 
pracovní místa, může pro pracovníky 
představovat riziko a ohrožovat je, protože 
kombinace dlouhé pracovní doby 
a vyšších nároků na lidi pracující 
z domova může mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem; zdůrazňuje navíc, že se 
s rozšířením práce na dálku, které se 
z dlouhodobého hlediska předpovídá, 
zvyšuje význam řešení těchto problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 
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pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem; poukazuje na to, že možnost 
pracovat v průběhu koronavirové krize 
na dálku zachránila podniky a mnoho 
pracovních míst a zajistila jim možnost 
pokračovat v činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 
pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 
pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem; domnívá se však, že tím, že 
povede k vyšší účinnosti a lepším 
výsledkům při vykonávání práce, se může 
ukázat jako užitečná;

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové 



AM\1212000CS.docx 43/173 PE655.974v01-00

CS

pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

krize, zejména těch, kteří mají 
pečovatelské povinnosti, včetně osob 
zajišťující domácí výuku nebo péči o děti 
či nezaopatřené rodinné příslušníky, 
pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové 
krize pravděpodobně ohrozí pracovníky 
více, než se čekalo, a bude mít negativní 
dopad na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

7. připomíná, že přestože větší 
rozšíření práce z domova napomohlo 
zachovat v době koronavirové krize 
pracovní místa, může pro pracovníky 
představovat riziko a ohrožovat je, protože 
kombinace dlouhé pracovní doby 
a vyšších nároků na lidi pracující 
z domova může mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 
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pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby, rovnováhu 
mezi pracovním a soukromým životem 
a na jejich fyzické a duševní zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 
pravděpodobně ohrozí pracovníky více, 
než se čekalo, a bude mít negativní dopad 
na kvalitu jejich pracovní doby 
a rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

7. připomíná, že kombinace dlouhé 
pracovní doby a vyšších nároků na lidi 
pracující z domu během koronavirové krize 
pravděpodobně ohrozí pracovníky a jejich 
rodiny více, než se čekalo, a bude mít 
negativní dopad na kvalitu jejich pracovní 
doby a rovnováhu mezi pracovním 
a soukromým životem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na obtíže, které 
vyvstávají v případě, že práce není spojena 
s určitým konkrétním místem, že je nutné 
být neustále připojen do práce, že dochází 
k setření hranice mezi prací a domovem 
a že se práce přesouvá do doby, která je 
vyhrazena rodině;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 87
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že osoby, které pracují 
na dálku z domova, mají větší 
pravděpodobnost, že budou trpět 
poruchami spánku, které jsou spojeny 
například s nepravidelnou pracovní 
dobou, stresem a působením světla 
z digitální obrazovky, a podotýká, že 
u těchto pracovníků se také častěji 
vyskytují bolesti hlavy a častěji u nich 
dochází k namáhání zraku; bere 
na vědomí zjištění nadace Eurofound, 
podle nichž si může pravidelná práce 
na dálku z domova vybrat svou daň 
na fyzickém stavu pracovníků, jelikož 
pracovní místa vytvořená účelově doma 
a laptopy a další vybavení IKT nemusejí 
splňovat ergonomické normy; konstatuje, 
že to může vést ke křečovitému nebo 
nesprávnému držení těla, což pracovníky 
na dálku ohrožuje rozvojem poruch 
pohybové soustavy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 88
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že právo pracovníků 
odpojit se přímo souvisí s jejich právem 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
tím, že chrání jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu a poskytuje jim ochranu 

8. zdůrazňuje, že právo pracovníků 
odpojit se přímo souvisí s jejich právem 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
tím, že chrání jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu a poskytuje jim ochranu 
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před psychosociálními riziky; připomíná 
význam provádění hodnocení 
psychosociálních rizik na úrovni podniků;

před psychosociálními riziky; připomíná 
význam podpory duševního zdraví 
a prevence duševních poruch 
na pracovišti, což vede k vytváření lepších 
podmínek jak pro zaměstnance, tak 
i pro zaměstnavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že právo pracovníků 
odpojit se přímo souvisí s jejich právem 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
tím, že chrání jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu a poskytuje jim ochranu 
před psychosociálními riziky; připomíná 
význam provádění hodnocení 
psychosociálních rizik na úrovni podniků;

8. zdůrazňuje, že právo pracovníků 
odpojit se přímo souvisí s jejich právem 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
tím, že chrání jejich fyzické a duševní 
zdraví a pohodu a poskytuje jim ochranu 
před psychosociálními riziky; připomíná 
význam provádění hodnocení 
psychosociálních rizik na úrovni 
soukromých podniků i veřejnoprávních 
společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Alex Agius Saliba, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že právo pracovníků 
odpojit se přímo souvisí s jejich právem na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci tím, 
že chrání jejich fyzické a duševní zdraví a 

8. zdůrazňuje, že pro právo 
pracovníků odpojit se je klíčem jejich 
právo na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci tím, že chrání jejich fyzické a duševní 
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pohodu a poskytuje jim ochranu před 
psychosociálními riziky; připomíná 
význam provádění hodnocení 
psychosociálních rizik na úrovni podniků;

zdraví a pohodu a poskytuje jim ochranu 
před psychologickým rizikem, čímž 
zajišťuje jejich právo na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci; připomíná 
význam provádění hodnocení 
psychosociálních rizik na úrovni podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že právo pracovníků 
odpojit se přímo souvisí s jejich právem na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci tím, 
že chrání jejich fyzické a duševní zdraví a 
pohodu a poskytuje jim ochranu před 
psychosociálními riziky; připomíná 
význam provádění hodnocení 
psychosociálních rizik na úrovni podniků;

8. zdůrazňuje, že právo pracovníků 
odpojit se přímo souvisí s jejich právem na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci tím, 
že chrání fyzické a duševní zdraví a 
pohodu pracovníků a jejich rodin a 
poskytuje jim ochranu před 
psychosociálními riziky; připomíná 
význam provádění hodnocení 
psychosociálních rizik na úrovni podniků;

Or. pl

Pozměňovací návrh 92
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam zásady rovnosti 
žen a mužů s ohledem na nepřiměřený 
dopad těchto nástrojů na pracovníky s 
pečovatelskými povinnostmi, kterými jsou 
obvykle ženy; zdůrazňuje riziko, že se 
zhorší již tak kritická situace 
zaměstnávání žen, neboť ženy vykonávají 
větší podíl rodičovských povinností a prací 
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v domácnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 93
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států uskutečnila kroky k 
regulaci využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce s cílem poskytnout 
pracovníkům záruky a ochranu;

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno a ani dále by upraveno 
být nemělo; připomíná, že řada členských 
států uskutečnila kroky k regulaci 
využívání digitálních nástrojů za účelem 
práce s cílem poskytnout pracovníkům 
záruky a ochranu, a tudíž pevně odmítá 
potřebu předpisů na úrovni Unie; 
domnívá se, že tento návrh je 
kontraproduktivní vzhledem k cíli Komise 
omezit byrokracii pro podniky a že je proti 
zásadě vytvoření konkurenčního trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států uskutečnila kroky k 
regulaci využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce s cílem poskytnout 
pracovníkům záruky a ochranu;

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států uskutečnila kroky k 
regulaci využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce s cílem poskytnout 
pracovníkům záruky a ochranu; vyzývá 
Komisi, aby koordinovala tato vnitrostátní 
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opatření s cílem zajistit společné pracovní 
podmínky, aniž by byla narušena sociální 
práva a mobilita v rámci Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států uskutečnila kroky k 
regulaci využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce s cílem poskytnout 
pracovníkům záruky a ochranu;

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná však, že 
podle stávajících právních předpisů 
pracovníci nemusí být zaměstnavateli k 
dispozici nepřetržitě a bez přerušení; 
připomíná, že řada členských států 
uskutečnila kroky k regulaci využívání 
digitálních nástrojů za účelem práce s 
cílem poskytnout pracovníkům záruky a 
ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států uskutečnila kroky k 
regulaci využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce s cílem poskytnout 
pracovníkům záruky a ochranu;

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států uskutečnila kroky k 
regulaci využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce s cílem poskytnout 
pracovníkům záruky a ochranu; vyzývá 
členské státy, aby si v této záležitosti 
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vyměňovaly osvědčené postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států uskutečnila kroky k 
regulaci využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce s cílem poskytnout 
pracovníkům záruky a ochranu;

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států a sociálních partnerů 
uskutečnila kroky k regulaci využívání 
digitálních nástrojů za účelem práce v 
zákonech nebo kolektivních smlouvách s 
cílem poskytnout pracovníkům záruky a 
ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, 
Agnes Jongerius

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států uskutečnila kroky k 
regulaci využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce s cílem poskytnout 
pracovníkům záruky a ochranu;

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států a sociálních partnerů 
uskutečnila kroky k regulaci využívání 
digitálních nástrojů za účelem práce v 
zákonech nebo kolektivních smlouvách s 
cílem poskytnout pracovníkům záruky a 
ochranu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 99
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států uskutečnila kroky k 
regulaci využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce s cílem poskytnout 
pracovníkům záruky a ochranu;

9. je si vědom toho, že právo odpojit 
se není v právních předpisech Unie 
výslovně upraveno; připomíná, že řada 
členských států uskutečnila kroky k 
regulaci využívání digitálních nástrojů za 
účelem práce s cílem poskytnout 
pracovníkům a jejich rodinám záruky a 
ochranu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila 
rizika vyplývající ze skutečnosti, že by 
právo odpojit se nebylo chráněno, a 
zabývala se jimi;

10. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila 
negativní důsledky vyplývající ze 
skutečnosti, že by právo odpojit se nebylo 
chráněno, zabývala se jimi a neprodleně ve 
spolupráci s členskými státy a sociálními 
partnery jednala s cílem je vyřešit;

Or. it

Pozměňovací návrh 101
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila 
rizika vyplývající ze skutečnosti, že by 
právo odpojit se nebylo chráněno, a 
zabývala se jimi;

10. vyzývá členské státy, aby 
vyhodnotily rizika vyplývající ze 
skutečnosti, že by právo odpojit se nebylo 
chráněno, a zabývaly se jimi;

Or. it

Pozměňovací návrh 102
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila 
rizika vyplývající ze skutečnosti, že by 
právo odpojit se nebylo chráněno, a 
zabývala se jimi;

10. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila 
rizika vyplývající ze skutečnosti, že by 
právo odpojit se nebylo chráněno;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. uznává, že Unie má rozmanitou 
škálu hodnot, postojů a přesvědčení, 
pokud jde  o práci a zaměstnanost, a že 
harmonizovaný legislativní přístup by k 
řešení specifických potřeb členských států 
nebyl vhodný; vybízí členské státy, aby si 
vyměňovaly osvědčené postupy týkající se 
práva  odpojit se a úsilí o dosažení zdravé 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby posoudila 
přínosy této větší svobody a nezávislosti, 
pokud jde o rozvoj nových obchodních 
modelů, které zaručují otevřenost a 
přizpůsobení se konkurenčnějšímu trhu 
práce založenému na technologiích, a 
uvítala nové formy pracovněprávních 
vztahů;

Or. es

Pozměňovací návrh 105
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladné posouzení dopadů rizik 
vyplývajících ze zavedení právního práva 
odpojit se; domnívá se, že by měla být 
věnována zvláštní pozornost dopadům 
uplatňování tohoto práva na malé a 
střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
členské státy a zaměstnanci zajistí, že 
pracovníci budou moci uplatňovat své 
právo odpojit se;

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
členské státy a zaměstnavatelé zajistí, že 
pracovníci obdrží veškeré nezbytné záruky, 
které jim umožní v praxi uplatňovat své 
právo odpojit se;

Or. it

Pozměňovací návrh 107
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
členské státy a zaměstnanci zajistí, že 
pracovníci budou moci uplatňovat své 
právo odpojit se;

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
členské státy a zaměstnanci zajistí, že 
pracovníci budou informováni o svém 
právu odpojit se a budou jej moci 
uplatňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
členské státy a zaměstnanci zajistí, že 
pracovníci budou moci uplatňovat své 
právo odpojit se;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že pracovníci budou mít příležitosti k 
tomu, uplatňovat své právo odpojit se;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 109
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
členské státy a zaměstnanci zajistí, že 
pracovníci budou moci uplatňovat své 
právo odpojit se;

11. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby zajistily, že pracovníci budou 
moci uplatňovat své právo odpojit se;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
členské státy a zaměstnanci zajistí, že 
pracovníci budou moci uplatňovat své 
právo odpojit se;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že  zaměstnavatelé zajistí, že pracovníci 
budou moci uplatňovat své právo odpojit 
se;

Or. it

Pozměňovací návrh 111
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná, že evropští sociální 
partneři nedávno přijali rámcovou 
dohodu o digitalizaci, která zahrnuje 
způsoby připojování a odpojování; 
poukazuje na to, že je nyní  na sociálních 
partnerech, aby v příštích třech letech 
přijali prováděcí opatření; je toho názoru, 
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že předložení jakéhokoli legislativního 
návrhu v oblasti práva odpojit se před 
ukončením prováděcího období 
uvedeného rámce by znamenalo nebrat v 
potaz úlohu sociálních partnerů 
stanovenou ve Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby zaručily 
právo odpojit se prostřednictvím 
vnitrostátních orgánů inspekce práce; 
vyzývá Evropský orgán pro pracovní 
záležitosti, aby až bude konečně plně 
funkční, podporoval členské státy a 
spolupracoval s vnitrostátními orgány s 
cílem prosazovat právo odpojit se;

Or. ro

Pozměňovací návrh 113
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů 
za účelem práce;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů 
za účelem práce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů za 
účelem práce;

12. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila 
provádění rámcové dohody evropských 
sociálních partnerů o digitalizaci se 
zvláštním důrazem na oblast práva odpojit 
se, a pokud příslušná prováděcí opatření 
nebudou prosazována a řádně prováděna, 
zvážila  přijetí směrnice Unie s cílem 
zajistit, aby pracovníci mohli uplatňovat 
své právo odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů za 
účelem práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Miriam Lexmann
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů za 
účelem práce;

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů za 
účelem práce, jakož i zajistit, že 
zaměstnavatelé a pracovníci budou moci 
poznávat a využívat příležitosti, které 
digitální práce poskytuje všem, je-li 
správně uplatňována;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů za 
účelem práce;

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se a že zaměstnavatelé a sociální 
partneři zavedou na základě vyrovnaného 
sociálního dialogu účinná opatření k 
regulaci využívání stávajících a nových 
digitálních nástrojů za účelem práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů za 
účelem práce;

12. vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 
153 odst. 2 písm. b) SFEU konzultovala 
členské státy předtím, než zavede novou 
směrnici Unie, s cílem podpořit právo 
odpojit se a regulovat používání stávajících 
a nových digitálních nástrojů v rámci 
stávajících pravidel;

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů 
za účelem práce;

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli účinně uplatňovat své 
právo odpojit se;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala směrnici 
Unie s cílem zajistit, aby pracovníci mohli 
uplatňovat své právo odpojit se, a 
regulovat využívání stávajících a nových 
digitálních nástrojů za účelem práce;

12. vyzývá Komisi, aby přijala směrnici 
Unie s cílem zajistit jednotnou definici 
práce na dálku v celé Unii a stanovit 
dobrovolný charakter práce na dálku i 
další práva, jako je právo odpojit se;

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů za 
účelem práce;

12. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh s cílem zajistit, aby pracovníci mohli 
uplatňovat své právo odpojit se, a regulovat 
využívání stávajících a nových digitálních 
nástrojů za účelem práce;

Or. hu

Pozměňovací návrh 122
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby přijala 
směrnici Unie s cílem zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se, a regulovat využívání 
stávajících a nových digitálních nástrojů za 
účelem práce;

12. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly, že zajistí, aby pracovníci mohli 
uplatňovat své právo odpojit se, a 
regulovaly využívání stávajících a nových 
digitálních nástrojů za účelem práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že sociální partneři 
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zastupující pracovníky již několik let 
upozorňují na problémy týkající se 
ochrany pracovníků vyplývající z 
některých ustanovení směrnice 
2003/88/ES, jakož i na chyby při jejím 
provádění ve vnitrostátním právu a  
uplatňování v řadě členských států, 
zejména pokud jde o nedodržení 
maximální týdenní pracovní doby, s cílem 
zajistit obecné zásady ochrany bezpečnosti 
a zdraví pracovníků;

Or. it

Pozměňovací návrh 124
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
legislativní rámec s cílem regulovat 
minimální a jasné normy a podmínky pro 
práci na dálku v celé Unii a zajistit 
důstojné pracovní podmínky, a to včetně 
využívání stávajících a nových digitálních 
nástrojů pro pracovní účely a dodržování 
pracovní doby a dovolené, a umožnila tak 
pružné využívání systémů práce z domova;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že změny pracovních 
podmínek v důsledku krize COVID-19, 
jako jsou fyzické a psychické dopady 
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práce na dálku, právo odpojit se, dohled 
nad prací a zintenzivnění práce, postihly 
ženy více než muže; vyzývá proto Komisi, 
aby při řešení práva odpojit se zaujala 
přístup zohledňující rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. trvá na tom, že jakákoli legislativní 
iniciativa musí respektovat autonomii 
sociálních partnerů na vnitrostátní 
úrovni, vnitrostátní kolektivní smlouvy a 
vnitrostátní tradice a modely trhu práce a 
nesmí mít vliv na právo sjednávat, 
uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a 
očekáváním pracovníků, pokud jde o 
organizaci jejich pracovní doby v případě, 

vypouští se
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že používají digitální nástroje;

Or. it

Pozměňovací návrh 128
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a 
očekáváním pracovníků, pokud jde o 
organizaci jejich pracovní doby v případě, 
že používají digitální nástroje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla doplnit a zlepšit ustanovení 
směrnice 2003/88/ES a směrnic (EU) 
2019/1152 a (EU) 2019/1158; je 
přesvědčen, že nová směrnice by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi veřejných a soukromých 
zaměstnavatelů, včetně uplatňování 
účinných, přiměřených a odrazujících 
sankcí; domnívá se, že by členské státy 
měly zvýšit účinnost kontrol, poskytnout 
dodatečné pravomoci inspektorátům práce 
a zaručit rychlé urovnání veškerých 
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sporů, aby byla zajištěna plná ochrana 
zdraví a bezpečnosti pracovníků, a to i v 
případě, že používají digitální nástroje; 
zdůrazňuje zásadní význam správného 
provedení a uplatňování nové směrnice 
EU ze strany členských států, za něž 
budou odpovědné především jejich orgány 
včetně inspektorátů práce a soudů; 
domnívá se, že je zásadně důležité posílit 
monitorovací a kontrolní nástroje 
Evropské komise a zajistit rychlé 
zahajování řízení o nesplnění povinnosti v 
případě nedostatků při provádění a 
uplatňování ustanovení nové směrnice;

Or. it

Pozměňovací návrh 130
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit, doplnit a prosazovat 
směrnice 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
(EU) 2019/1158 a směrnici Rady 
89/391/EHS, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje; připomíná, že je 
důležité, že by se ve stále propojenějším 
pracovním prostředí, zejména pokud jde o 
digitální zařízení, jako jsou zařízení IT a 
nábytek, nebo o výdaje, jako jsou účty za 
internet a elektřinu, od zaměstnanců 
nemělo za žádných okolností žádat, aby 
hradili náklady nezbytné k výkonu své 
práce, a že by v žádném případě nemělo 
docházet k negativním dopadům na jejich 
osobní příjmy nebo výdaje na domácnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 131
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES o nároku na placenou 
dovolenou, (EU) 2019/1152  o 
transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách a (EU) 2019/1158 
o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících 
osob, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti se 
stávajícími modely, s povinnostmi 
zaměstnavatelů, úlohou sociálních 
partnerů a potřebami pracovníků, pokud 
jde o organizaci jejich pracovní doby v 
případě, že používají digitální nástroje;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

13. domnívá se, že nový právní rámec 
pro práci na dálku na unijní úrovni by 
měl upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měl 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

13. domnívá se, že členské státy by se 
měly zavázat k tomu, že nabídnou řešení v 
souvislosti s povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů při splnění jejich 
očekávání, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 135
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by mohla po důkladném zhodnocení a 
posouzení upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by mohla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

13. bere na vědomí směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že nabízejí 
potřebná řešení v souvislosti s povinnostmi 
zaměstnavatelů a očekáváním pracovníků, 
pokud jde o organizaci jejich pracovní 
doby v případě, že používají digitální 
nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Miriam Lexmann
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi zaměstnavatelů a očekáváním 
pracovníků, pokud jde o organizaci jejich 
pracovní doby v případě, že používají 
digitální nástroje;

13. domnívá se, že tato nová směrnice 
by měla upřesnit a doplnit směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158, a je přesvědčen, že by měla 
nabídnout řešení v souvislosti s 
povinnostmi a očekáváními 
zaměstnavatelů i pracovníků, pokud jde o 
organizaci jejich pracovní doby v případě, 
že používají digitální nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že digitální 
transformace a řešení v oblasti umělé 
inteligence mají potenciál zlepšit pracovní 
podmínky a kvalitu života včetně lepší 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem a lepší přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením, jakož i předvídat 
vývoj na trhu práce a podporovat řízení 
lidských zdrojů při předcházení lidské 
předpojatosti, avšak mohou rovněž vyvolat 
obavy, pokud jde o soukromí a bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, jako je právo 
odpojit se, a vést k nepřiměřenému a 
nezákonnému dohledu nad pracovníky a 
jejich monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele 
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Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, 
Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že provádění této 
směrnice by mělo plně respektovat 
minimální požadavky stanovené ve 
směrnicích 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
(EU) 2019/1158, jako jsou požadavky 
týkající se maximální pracovní doby a 
minimální doby odpočinku, pružného 
uspořádání pracovní doby a informačních 
povinností, a nemělo by mít negativní 
dopad na pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná zvláštní potřeby 
různých odvětví a rozdíly mezi nimi, 
pokud jde o právo odpojit se; vyzývá 
Komisi, aby v případě, že bude předložena 
nová směrnice, tyto rozdíly uvážila a 
vyhodnotila;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. připomíná, že se na digitální 
transformaci plně uplatňuje acquis Unie v 
oblasti zaměstnanosti a sociální acquis, a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily 
jeho řádné prosazování a aby řešily 
potenciální legislativní mezery;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. připomíná, že změny pracovních 
podmínek v důsledku krize COVID-19, 
jako jsou fyzické a psychické dopady 
práce na dálku, právo odpojit se, dohled 
nad prací a zintenzivnění práce, postihly 
ženy a zejména matky samoživitelky více 
než muže; vyzývá proto Komisi, aby při 
řešení práva odpojit se zaujala přístup 
zohledňující rovnost žen a mužů; s cílem 
maximalizovat jeho přínosy a podporovat 
perspektivu příležitostí společné 
odpovědnosti za rodiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že právo odpojit se 
umožňuje pracovníkům nevykonávat 

14. zdůrazňuje, že právo odpojit se 
umožňuje pracovníkům nevykonávat 
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úkoly, činnosti a elektronickou komunikaci 
související s prací, například vést telefonní 
hovory nebo psát e-maily a jiné zprávy, 
mimo pracovní dobu, včetně doby na 
odpočinek, úředních svátků a každoroční 
dovolené a dalších druhů dovolené, aniž by 
jim za to hrozily negativní důsledky;

úkoly, činnosti a elektronickou komunikaci 
související s prací, například vést telefonní 
hovory nebo psát e-maily a jiné zprávy, 
mimo pracovní dobu, včetně doby na 
odpočinek, úředních svátků a každoroční 
dovolené a dalších druhů dovolené, aniž by 
jim za to hrozily negativní důsledky; 
připomíná však, že těm, kdo se z různých 
důvodů mohou rozhodnout pracovat v 
odlišných časech, by měla být 
poskytována určitá autonomie a 
flexibilita;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že právo odpojit se 
umožňuje pracovníkům nevykonávat 
úkoly, činnosti a elektronickou komunikaci 
související s prací, například vést telefonní 
hovory nebo psát e-maily a jiné zprávy, 
mimo pracovní dobu, včetně doby na 
odpočinek, úředních svátků a každoroční 
dovolené a dalších druhů dovolené, aniž by 
jim za to hrozily negativní důsledky;

14. zdůrazňuje, že právo odpojit se 
umožňuje pracovníkům nevykonávat 
úkoly, činnosti a elektronickou komunikaci 
související s prací, například vést telefonní 
hovory nebo psát e-maily a jiné zprávy, 
mimo pracovní dobu, včetně doby na 
odpočinek, úředních svátků a každoroční 
dovolené, mateřské a rodičovské dovolené 
a dalších druhů dovolené, aniž by jim za to 
hrozily negativní důsledky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 145
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že právo odpojit se 14. zdůrazňuje, že právo odpojit se tak, 
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umožňuje pracovníkům nevykonávat 
úkoly, činnosti a elektronickou komunikaci 
související s prací, například vést telefonní 
hovory nebo psát e-maily a jiné zprávy, 
mimo pracovní dobu, včetně doby na 
odpočinek, úředních svátků a každoroční 
dovolené a dalších druhů dovolené, aniž by 
jim za to hrozily negativní důsledky;

jak je sjednáno se zaměstnavatelem, 
umožňuje pracovníkům nevykonávat 
úkoly, činnosti a elektronickou komunikaci 
související s prací, například vést telefonní 
hovory nebo psát e-maily a jiné zprávy, 
mimo pracovní dobu, včetně doby na 
odpočinek, úředních svátků a každoroční 
dovolené a dalších druhů dovolené, aniž by 
jim za to hrozily negativní důsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že pokrok v nových 
technologických možnostech, jako je 
umělá inteligence, hraje zásadní úlohu při 
utváření pracoviště budoucnosti a 
oceňování účinnosti práce a nesmí vést k 
digitální budoucnosti, která by byla 
dehumanizovaná;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá sociální partnery a orgány 
dozoru pro ochranu údajů, aby zajistily, 
že dohled na pracovišti bude v každém 
případě prováděn pouze tehdy, bude-li  
prokázáno, že to je nezbytné a přiměřené; 
poukazuje na to, že pokud mají 
zaměstnanci možnost využívat 
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komunikační služby poskytované 
zaměstnavatelem i pro soukromé účely, 
nemá zaměstnavatel právo na přístup ke 
metadatům a obsahu komunikace; 
připomíná, že v pracovních vztazích nelze 
souhlas zaměstnance se zpracováním jeho 
osobních údajů obvykle považovat za 
svobodný, pročež není platný, jelikož mezi 
subjektem a správcem údajů existuje 
jasná nerovnováha;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že vymezení pracovní 
doby je považováno za základní nástroj k 
zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků v 
Unii;

15. připomíná, že vymezení pracovní 
doby je považováno za základní nástroj k 
zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků v 
Unii; konstatuje, že omezení pracovní 
doby by mohlo rovněž usnadnit 
demografickou obnovu stárnoucího 
evropského kontinentu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 149
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že vymezení pracovní 
doby je považováno za základní nástroj k 
zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků v 
Unii;

15. připomíná, že omezení pracovní 
doby, která přesahuje sjednanou pracovní 
dobu, je považováno za základní nástroj k 
zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků v 
Unii;
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Or. en

Pozměňovací návrh 150
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že vymezení pracovní 
doby je považováno za základní nástroj k 
zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků v 
Unii;

15. připomíná, že vymezení pracovní 
doby a její předvídatelnost jsou 
považovány za základní nástroj k zajištění 
zdraví a bezpečnosti pracovníků v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Beata Szydło, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že vymezení pracovní 
doby je považováno za základní nástroj k 
zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků v 
Unii;

15. připomíná, že dodržování pracovní 
doby je považováno za základní nástroj k 
zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků i 
jejich rodin v Unii;

Or. pl

Pozměňovací návrh 152
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že Komise, členské 
státy, zaměstnavatelé a pracovníci musí 
aktivně podporovat právo odpojit se a 

16. zdůrazňuje, že Komise, členské 
státy, zaměstnavatelé a pracovníci musí 
aktivně podporovat právo odpojit se a 
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vybízet k jeho uplatňování a prosazovat 
účinný, uvážlivý a vyrovnaný způsob k 
digitálním nástrojům využívaným při práci, 
jakož i opatření na zvyšování povědomí a 
vzdělávací a školící kampaně týkající se 
pracovní doby a práva odpojit se;

vybízet k jeho uplatňování a prosazovat 
účinný, uvážlivý a vyrovnaný způsob k 
digitálním nástrojům využívaným při práci, 
jakož i opatření na zvyšování povědomí a 
vzdělávací a školící kampaně týkající se 
pracovní doby a práva odpojit se a zajistit, 
že toto právo a další práva koncipovaná k 
ochraně duševního a fyzického zdraví 
pracovníků budou účinně uplatňována a 
stanou se aktivní složkou pracovní kultury 
v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že Komise, členské 
státy, zaměstnavatelé a pracovníci musí 
aktivně podporovat právo odpojit se a 
vybízet k jeho uplatňování a prosazovat 
účinný, uvážlivý a vyrovnaný způsob k 
digitálním nástrojům využívaným při práci, 
jakož i opatření na zvyšování povědomí a 
vzdělávací a školící kampaně týkající se 
pracovní doby a práva odpojit se;

16. zdůrazňuje, že Komise, členské 
státy, zaměstnavatelé a pracovníci musí 
aktivně podporovat právo odpojit se a 
vybízet k jeho uplatňování a prosazovat 
účinný, uvážlivý a vyrovnaný způsob k 
digitálním nástrojům využívaným při práci, 
jakož i opatření na zvyšování povědomí a 
vzdělávací a školící kampaně týkající se 
pracovní doby, práva odpojit se a 
přiměřeného používání digitálních 
nástrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že Komise, členské 16. zdůrazňuje, že Komise, členské 
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státy, zaměstnavatelé a pracovníci musí 
aktivně podporovat právo odpojit se a 
vybízet k jeho uplatňování a prosazovat 
účinný, uvážlivý a vyrovnaný způsob k 
digitálním nástrojům využívaným při práci, 
jakož i opatření na zvyšování povědomí a 
vzdělávací a školící kampaně týkající se 
pracovní doby a práva odpojit se;

státy, zaměstnavatelé a pracovníci musí 
aktivně informovat o právu odpojit se, 
podporovat jej a vybízet k jeho uplatňování 
a prosazovat účinný, uvážlivý a vyrovnaný 
způsob k digitálním nástrojům využívaným 
při práci, jakož i opatření na zvyšování 
povědomí a vzdělávací a školící kampaně 
týkající se pracovní doby a práva odpojit 
se;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že Komise, členské 
státy, zaměstnavatelé a pracovníci musí 
aktivně podporovat právo odpojit se a 
vybízet k jeho uplatňování a prosazovat 
účinný, uvážlivý a vyrovnaný způsob k 
digitálním nástrojům využívaným při práci, 
jakož i opatření na zvyšování povědomí a 
vzdělávací a školící kampaně týkající se 
pracovní doby a práva odpojit se;

16. zdůrazňuje, že členské státy i 
zaměstnavatelé a pracovníci musí aktivně 
podporovat právo odpojit se a vybízet k 
jeho uplatňování a prosazovat účinný, 
uvážlivý a vyrovnaný způsob k digitálním 
nástrojům využívaným při práci, jakož i 
opatření na zvyšování povědomí a 
vzdělávací a školící kampaně týkající se 
pracovní doby a práva odpojit se;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že Komise, členské 
státy, zaměstnavatelé a pracovníci musí 
aktivně podporovat právo odpojit se a 
vybízet k jeho uplatňování a prosazovat 
účinný, uvážlivý a vyrovnaný způsob k 

16. zdůrazňuje, že členské státy, 
zaměstnavatelé a pracovníci musí aktivně 
podporovat právo odpojit se a vybízet k 
jeho uplatňování a prosazovat účinný, 
uvážlivý a vyrovnaný způsob k digitálním 
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digitálním nástrojům využívaným při práci, 
jakož i opatření na zvyšování povědomí a 
vzdělávací a školící kampaně týkající se 
pracovní doby a práva odpojit se;

nástrojům využívaným při práci, jakož i 
opatření na zvyšování povědomí a 
vzdělávací a školící kampaně týkající se 
pracovní doby a práva odpojit se;

Or. it

Pozměňovací návrh 157
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná silnou hranici mezi 
pracovní dobou, kdy musí být pracovník 
zaměstnavateli k dispozici, a 
mimopracovní dobou, kdy pracovník 
povinnost zůstávat zaměstnavateli k 
dispozici nemá; připomíná, že ta se odráží 
nejen v platných právních předpisech o 
pracovní době, ale také v judikatuře 
Soudního dvora Evropské unie týkající se 
pracovní doby; připomíná, že pracovní 
pohotovost je pracovní dobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby předložila 
pokyny pro nástroje pro sledování 
pracovníků používané zaměstnavateli ke 
kontrole pracovní doby připojených 
pracovníků, které budou podporovat 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem; domnívá se, že by to mělo 
zahrnovat otázku sledování zaměstnanců 
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ze strany zaměstnavatelů pomocí GPS a 
zajistit právo zaměstnanců na soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé neměli od pracovníků 
vyžadovat, aby byli přímo nebo nepřímo k 
dispozici nebo dosažitelní mimo pracovní 
dobu, a měli by je – například formou 
písemného prohlášení – dostatečně 
informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 
digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 160
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé neměli od pracovníků 
vyžadovat, aby byli přímo nebo nepřímo k 

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé neměli od pracovníků 
vyžadovat, aby byli přímo nebo nepřímo k 



AM\1212000CS.docx 79/173 PE655.974v01-00

CS

dispozici nebo dosažitelní mimo pracovní 
dobu, a měli by je – například formou 
písemného prohlášení – dostatečně 
informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 
digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu;

dispozici nebo dosažitelní mimo pracovní 
dobu, a měli by je – například formou 
písemného prohlášení – dostatečně 
informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 
digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu; zdůrazňuje, 
že v tomto měnícím se světě práce je proto 
čím dál tím více potřebné, aby byli 
pracovníci plně informováni o svých 
podstatných pracovních podmínkách, 
k čemuž by mělo docházet včas a 
písemnou formou, k níž mají pracovníci 
snadný přístup; poukazuje na to, že 
vzhledem k rostoucímu využívání 
digitálních komunikačních nástrojů lze 
informace, které mají být poskytnuty 
písemně podle této směrnice, poskytnout 
pomocí elektronických prostředků;

Or. hu

Pozměňovací návrh 161
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé neměli od pracovníků 
vyžadovat, aby byli přímo nebo nepřímo k 
dispozici nebo dosažitelní mimo pracovní 
dobu, a měli by je – například formou 
písemného prohlášení – dostatečně 
informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 

17. zdůrazňuje, že zaměstnavatelé, ale 
také spolupracovníci  nesmí kontaktovat 
své  pracovníky nebo kolegy přímo nebo 
nepřímo kontaktovat mimo dohodnutou 
pracovní dobu, a musí je – například 
formou písemného prohlášení – dostatečně 
informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 
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digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu;

digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu; připomíná, 
že doba, po kterou je pracovník pro 
zaměstnavatele k dispozici nebo 
dosažitelný, se považuje za pracovní dobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé neměli od pracovníků 
vyžadovat, aby byli přímo nebo nepřímo k 
dispozici nebo dosažitelní mimo pracovní 
dobu, a měli by je – například formou 
písemného prohlášení – dostatečně 
informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 
digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu;

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé neměli od pracovníků 
vyžadovat, aby byli přímo nebo nepřímo k 
dispozici nebo dosažitelní mimo pracovní 
dobu, a měli by je – například formou 
písemného prohlášení – dostatečně 
informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 
digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu; vnitrostátní 
orgány inspekce práce a Evropský orgán 
pro pracovní záležitosti by měly zajistit, 
aby tuto povinnost plnili všichni 
zaměstnavatelé;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 163
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé neměli od pracovníků 
vyžadovat, aby byli přímo nebo nepřímo k 
dispozici nebo dosažitelní mimo pracovní 
dobu, a měli by je – například formou 
písemného prohlášení – dostatečně 
informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 
digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu;

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé a spolupracovníci neměli 
kontaktovat své pracovníky a kolegy mimo 
dohodnutou pracovní dobu, a 
zaměstnavatelé by je měli – například 
formou písemného prohlášení – dostatečně 
informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 
digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé neměli od pracovníků 
vyžadovat, aby byli přímo nebo nepřímo k 
dispozici nebo dosažitelní mimo pracovní 
dobu, a měli by je – například formou 
písemného prohlášení – dostatečně 

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé neměli od pracovníků 
vyžadovat, aby byli přímo nebo nepřímo k 
dispozici nebo dosažitelní mimo pracovní 
dobu, nedohodnou-li se na tom, a měli by 
je – například formou písemného 
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informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 
digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu;

prohlášení – dostatečně informovat o jejich 
právu odpojit se, konkrétně alespoň o 
praktických ujednáních týkajících se 
vypnutí digitálních nástrojů za účelem 
práce, včetně veškerých s prací 
souvisejících monitorovacích nástrojů nebo 
nástrojů dohledu, způsobu, jakým je 
pracovní doba zaznamenávána, 
zdravotních a bezpečnostních posouzení 
zaměstnavatele a opatřeních na ochranu 
pracovníků před nepříznivým zacházením 
a uplatňování práva pracovníků na 
nápravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je pevně přesvědčen, že by 
zaměstnavatelé neměli od pracovníků 
vyžadovat, aby byli přímo nebo nepřímo k 
dispozici nebo dosažitelní mimo pracovní 
dobu, a měli by je – například formou 
písemného prohlášení – dostatečně 
informovat o jejich právu odpojit se, 
konkrétně alespoň o praktických 
ujednáních týkajících se vypnutí 
digitálních nástrojů za účelem práce, 
včetně veškerých s prací souvisejících 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, způsobu, jakým je pracovní doba 
zaznamenávána, zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele 
a opatřeních na ochranu pracovníků před 
nepříznivým zacházením a uplatňování 
práva pracovníků na nápravu;

17. zdůrazňuje, že zaměstnavatelé 
nesmějí od pracovníků vyžadovat, aby byli 
přímo nebo nepřímo k dispozici nebo 
dosažitelní mimo pracovní dobu, a měli by 
je – například formou písemného 
prohlášení – dostatečně informovat o jejich 
právu odpojit se, konkrétně alespoň o 
praktických ujednáních týkajících se 
vypnutí digitálních nástrojů za účelem 
práce, včetně veškerých s prací 
souvisejících monitorovacích nástrojů nebo 
nástrojů dohledu, způsobu, jakým je 
pracovní doba zaznamenávána, 
zdravotních a bezpečnostních posouzení 
zaměstnavatele a opatřeních na ochranu 
pracovníků před nepříznivým zacházením 
a uplatňování práva pracovníků na 
nápravu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že využívání 
technologií nelze považovat za příležitost k 
provádění systematického dohledu nad 
zaměstnanci a mělo by respektovat záruky 
jejich sebeurčení při práci, což především 
znamená, že zaměstnanci musí být 
vyškoleni o zpracování svých údajů a 
informováni o něm;

Or. it

Pozměňovací návrh 167
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že zavedení práva 
odpojit se a jeho zaručování by nemělo 
představovat nadměrnou administrativní 
zátěž pro podniky, zejména malé a střední 
podniky a velmi malé podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje zásadu časové 
suverenity, podle níž musí mít pracovníci 
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možnost rozvrhnout si svou pracovní dobu 
na základě osobních povinností, zejména 
povinností péče o děti nebo nemocné 
členy rodiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta 
Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina 
Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že sociální partneři 
musí zajistit účinné uplatňování a 
prosazování práva odpojit se; je 
přesvědčen, že členské státy musí zajistit, 
aby pracovníci mohli uplatňovat právo 
odpojit se, mimo jiné prostřednictvím 
kolektivních smluv;

18. zdůrazňuje, že sociální partneři 
musí zajistit účinné uplatňování a 
prosazování práva odpojit se; je 
přesvědčen, že členské státy musí zajistit, 
aby pracovníci mohli účinně uplatňovat 
právo odpojit se, mimo jiné 
prostřednictvím kolektivní smlouvy; vyzývá 
členské státy, aby zavedly přesné a 
dostatečné mechanismy s cílem zajistit 
minimální úroveň ochrany v souladu s 
právními předpisy Unie a zajistily, aby 
pracovníci, na které se nevztahuje 
kolektivní smlouva na žádné úrovni, 
mohli své právo odpojit se vymáhat;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že sociální partneři 
musí zajistit účinné uplatňování a 

18. zdůrazňuje, že sociální partneři 
musí zajistit účinné uplatňování a 



AM\1212000CS.docx 85/173 PE655.974v01-00

CS

prosazování práva odpojit se; je 
přesvědčen, že členské státy musí zajistit, 
aby pracovníci mohli uplatňovat právo 
odpojit se, mimo jiné prostřednictvím 
kolektivních smluv;

prosazování práva odpojit se, a podtrhuje, 
že je proto třeba zohlednit práci, kterou již 
v tomto ohledu vykonali; je přesvědčen, že 
členské státy musí zajistit, aby pracovníci 
mohli uplatňovat právo odpojit se, mimo 
jiné prostřednictvím kolektivních smluv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že sociální partneři 
musí zajistit účinné uplatňování a 
prosazování práva odpojit se; je 
přesvědčen, že členské státy musí zajistit, 
aby pracovníci mohli uplatňovat právo 
odpojit se, mimo jiné prostřednictvím 
kolektivních smluv;

18. zdůrazňuje, že sociální partneři 
musí zajistit účinné uplatňování a 
prosazování práva odpojit se; je 
přesvědčen, že členské státy musí zajistit, 
aby pracovníci mohli uplatňovat právo 
odpojit se, mimo jiné prostřednictvím 
kolektivních smluv, flexibilních 
odvětvových dohod a dohod v rámci 
jednotlivých podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že sociální partneři 
musí zajistit účinné uplatňování a 
prosazování práva odpojit se; je 
přesvědčen, že členské státy musí zajistit, 
aby pracovníci mohli uplatňovat právo 
odpojit se, mimo jiné prostřednictvím 
kolektivních smluv;

18. zdůrazňuje, že sociální partneři 
musí zajistit účinné koncipování, 
uplatňování a prosazování práva odpojit se 
v souladu s vnitrostátními postupy; je 
přesvědčen, že členské státy musí zajistit, 
aby pracovníci mohli uplatňovat právo 
odpojit se, mimo jiné prostřednictvím 
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kolektivních smluv;

Or. pt

Pozměňovací návrh 173
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že sociální partneři 
musí zajistit účinné uplatňování a 
prosazování práva odpojit se; je 
přesvědčen, že členské státy musí zajistit, 
aby pracovníci mohli uplatňovat právo 
odpojit se, mimo jiné prostřednictvím 
kolektivních smluv;

18. zdůrazňuje, že sociální partneři 
musí zajistit účinné uplatňování a 
prosazování práva odpojit se; je 
přesvědčen, že členské státy a sociální 
partneři by měli prosazovat právo 
pracovníků odpojit se, mimo jiné 
prostřednictvím kolektivních smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. znovu připomíná význam rovného 
zacházení s přeshraničními pracovníky a 
konstatuje, že členské státy a Komise musí 
zajistit, aby pracovníci znali své právo na 
odpojení, a to i přes hranice;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že pracovníci, kteří se budou dovolávat 
svého práva odpojit se, budou chráněny 
před viktimizací a dalšími negativními 
důsledky a že budou zavedeny 
mechanismy pro řešení stížností či případů 
porušení práva odpojit se;

19. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že pracovníci, kteří se budou dovolávat 
svého práva odpojit se, budou chráněny 
před viktimizací a dalšími negativními 
důsledky a že budou zavedeny 
mechanismy pro řešení stížností či případů 
porušení práva odpojit se; má za to, že 
zaměstnavatelé by neměli podporovat 
pracovní kulturu „stále připojen“, v rámci 
níž prémie a povýšení získají pouze ti, 
kteří pracují bez toho, aniž by uplatňovali 
své právo odpojit se;

Or. ro

Pozměňovací návrh 176
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. konstatuje, že zajištění práva 
odpojit se má zvláštní význam pro 
nejzranitelnější pracovníky nebo 
pracovníky s domácí péčí o závislé osoby, 
jako jsou nezletilé děti nebo závislé 
dospělé osoby, jimž zaměstnanec 
poskytuje služby nezbytné pro jejich 
zdraví, pohodu nebo činnosti 
každodenního života;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že všechny činnosti v 
oblasti odborné přípravy a vzdělávání na 
dálku musí být rovněž započítávány jako 
pracovní činnost a nesmí probíhat během 
přesčasů nebo volných dnů bez 
odpovídající náhrady;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. zdůrazňuje skutečnost, že zvýšení 
konektivity na pracovišti by nemělo vést k 
žádné diskriminaci nebo negativním 
důsledkům, pokud jde o nábor nebo 
kariérní postup, zejména pro rodiče 
samoživitele, ženy, starší osoby a osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 19 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19c. zdůrazňuje rovněž význam podpory 
individuálních školení zaměřených na 
zlepšení dovedností v oblasti IT u všech 
pracovníků, a zejména osob se zdravotním 
postižením a starších kolegů, s cílem 
zajistit kvalitní a efektivní výkon jejich 
práce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 180
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Bod 19 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19d. vyzývá Komisi, aby zahrnula právo 
odpojit se do své nové strategie pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 
aby v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci výslovně vypracovala nová 
psychosociální opatření a činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby na základě 
článku 225 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a podle doporučení 
uvedených v její příloze předložila návrh 
aktu o právu odpojit se;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Nicolaus Fest, Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby na základě 
článku 225 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a podle doporučení 
uvedených v její příloze předložila návrh 
aktu o právu odpojit se;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby na základě 
článku 225 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a podle doporučení 
uvedených v její příloze předložila návrh 
aktu o právu odpojit se;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 184
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že požadovaný návrh 
nemá žádné finanční dopady;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že požadovaný návrh 
nemá žádné finanční dopady;

21. žádá, aby byl požadovaný návrh 
podroben předběžnému posouzení 
finančních dopadů;

Or. hu

Pozměňovací návrh 186
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Příloha I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 187
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – odst. 8 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Směrnice zohledňuje úmluvy a 
doporučení Mezinárodní organizace práce 
v souvislosti s organizací pracovní doby, 
včetně zejména úmluvy Pracovní doba 
(průmysl) (č. 1) z roku 1919, doporučení 
ke kolektivnímu vyjednávání (č. 163) z 
roku 1981, Úmluvy o pracovnících s 
povinnostmi k rodině (č. 156) z roku 1981 
a souvisejících doporučení (č. 165).

4. Směrnice zohledňuje úmluvy a 
doporučení Mezinárodní organizace práce 
s ohledem na organizaci pracovního času, 
včetně zejména na úmluvu Pracovní doba 
(průmysl) (č. 1) z roku 1919, úmluvu 
Pracovní doba (obchod a kanceláře) 
(č. 30) z roku 1930, doporučení 
ke kolektivnímu vyjednávání (č. 163) z 
roku 1981, Úmluvu o pracovnících 
s povinnostmi k rodině (č. 156) z roku 
1981 a související doporučení (č. 165) a 
na deklaraci k budoucnosti práce přijatou 
v roce 2019 u příležitosti 100. výročí 
založení MOP.
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Or. en

Pozměňovací návrh 188
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Směrnice zohledňuje úmluvy a 
doporučení Mezinárodní organizace práce 
v souvislosti s organizací pracovní doby, 
včetně zejména úmluvy Pracovní doba 
(průmysl) (č. 1) z roku 1919, doporučení 
ke kolektivnímu vyjednávání (č. 163) z 
roku 1981, Úmluvy o pracovnících s 
povinnostmi k rodině (č. 156) z roku 1981 
a souvisejících doporučení (č. 165).

4. Směrnice zohledňuje úmluvy a 
doporučení Mezinárodní organizace práce 
s ohledem na organizaci pracovního času, 
včetně zejména na úmluvu Pracovní doba 
(průmysl) (č. 1) z roku 1919, úmluvu 
Pracovní doba (obchod a kanceláře) 
(č. 30) z roku 1930, doporučení 
ke kolektivnímu vyjednávání (č. 163) z 
roku 1981, Úmluvu o pracovnících 
s povinnostmi k rodině (č. 156) z roku 
1981 a související doporučení (č. 165) a 
na deklaraci k budoucnosti práce přijatou 
v roce 2019 u příležitosti 100. výročí 
založení MOP.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. Tato směrnice rovněž 
zohledňuje  (přepracovanou) Evropskou 
sociální chartu Rady Evropy, jak je 
uvedena v článku 151 SFEU, a zejména 
na její článek 2 (spravedlivé pracovní 
podmínky, včetně pracovní doby a doby 
odpočinku), článek 3 (bezpečné a zdravé 
podmínky na pracovišti), článek 6 
(kolektivní vyjednávání) a článek 27 
(ochrana pracovníků s povinnostmi 
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k rodině).

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. Tato směrnice rovněž 
zohledňuje  (přepracovanou) Evropskou 
sociální chartu Rady Evropy, jak je 
uvedena v článku 151 SFEU, a zejména 
na její článek 2 (spravedlivé pracovní 
podmínky, včetně pracovní doby a doby 
odpočinku), článek 3 (bezpečné a zdravé 
podmínky na pracovišti), článek 6 
(kolektivní vyjednávání) a článek 27 
(ochrana pracovníků s povinnostmi 
k rodině).

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. Rámcová dohoda evropských 
sociálních partnerů o práci na dálku z 
roku 2002 učinila první kroky směrem ke 
komplexnímu přístupu k práci na dálku. 
Dohoda byla uzavřena na dobrovolném 
základě. Vzhledem ke změnám, k nimž 
došlo v téměř dvou desetiletích od 
uzavření dohody, se ukázalo, že je 
zapotřebí kodifikace na úrovni Unie. Je 
nanejvýš důležité, aby bylo stanoveno, že 
práce na dálku by měla být vždy 
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dobrovolná.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Anne Sander

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Digitální nástroje umožňují 
pracovníkům pracovat odkudkoli a kdykoli 
a mohou přispět ke zlepšení rovnováhy 
jejich pracovního a soukromého života. 
Používání digitálních nástrojů, včetně IKT, 
za účelem práce může mít nicméně také 
negativní dopady, například vést k tomu, 
že pracovníci budou pracovat déle, neboť 
budou nuceni pracovat mimo pracovní 
dobu a intenzivněji a že se rozostří hranice 
mezi pracovní dobou a volným časem. 
Nejsou-li tyto digitální nástroje využívány 
výlučně během pracovní doby, mohou 
zasahovat do soukromého života 
pracovníků. Dosažení zdravé rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem 
může být obzvláště obtížné pro pracovníky 
s neplacenými pečovatelskými 
povinnostmi. Takové pečovatelské 
povinnosti vykonávají častěji ženy, které 
pracují méně hodin v placeném zaměstnání 
a může se stát, že z trhu práce zcela 
vystoupí.

6. Digitální nástroje umožňují 
pracovníkům pracovat odkudkoli a kdykoli 
a mohou významně přispět ke zlepšení 
rovnováhy jejich pracovního a soukromého 
života tím, že jim umožní větší flexibilitu 
při organizaci jejich soukromého a 
rodinného života a v některých případech 
i příležitost ušetřit čas, zejména při 
dojíždění. Používání digitálních nástrojů, 
včetně IKT, za účelem práce může mít 
nicméně také negativní dopady, například 
vést k tomu, že pracovníci budou pracovat 
déle, neboť budou nuceni pracovat mimo 
pracovní dobu a intenzivněji a že se 
rozostří hranice mezi pracovní dobou a 
volným časem. Nejsou-li tyto digitální 
nástroje využívány výlučně během 
pracovní doby, mohou zasahovat do 
soukromého života pracovníků. Dosažení 
zdravé rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem může být obzvláště 
obtížné pro pracovníky s neplacenými 
pečovatelskými povinnostmi. Takové 
pečovatelské povinnosti vykonávají častěji 
ženy, které pracují méně hodin v placeném 
zaměstnání, a může se stát, že z trhu práce 
zcela vystoupí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Miriam Lexmann
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Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Digitální nástroje umožňují 
pracovníkům pracovat odkudkoli a kdykoli 
a mohou přispět ke zlepšení rovnováhy 
jejich pracovního a soukromého života. 
Používání digitálních nástrojů, včetně IKT, 
za účelem práce může mít nicméně také 
negativní dopady, například vést k tomu, 
že pracovníci budou pracovat déle, neboť 
budou nuceni pracovat mimo pracovní 
dobu a intenzivněji a že se rozostří hranice 
mezi pracovní dobou a volným časem. 
Nejsou-li tyto digitální nástroje využívány 
výlučně během pracovní doby, mohou 
zasahovat do soukromého života 
pracovníků. Dosažení zdravé rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem 
může být obzvláště obtížné pro pracovníky 
s neplacenými pečovatelskými 
povinnostmi. Takové pečovatelské 
povinnosti vykonávají častěji ženy, které 
pracují méně hodin v placeném zaměstnání 
a může se stát, že z trhu práce zcela 
vystoupí.

6. Digitální nástroje umožňují 
pracovníkům pracovat odkudkoli a 
kdykoli, a pokud jsou používány správným 
způsobem, mohou přispět ke zlepšení 
rovnováhy jejich pracovního a soukromého 
života, ale rovněž i zlepšit efektivitu 
pracovníků. Používání digitálních nástrojů, 
včetně IKT, za účelem práce může mít 
nicméně také negativní dopady, například 
vést k tomu, že pracovníci budou pracovat 
déle, neboť budou nuceni pracovat mimo 
pracovní dobu a intenzivněji a že se 
rozostří hranice mezi pracovní dobou a 
volným časem. Nejsou-li tyto digitální 
nástroje využívány výlučně během 
pracovní doby, mohou zasahovat do 
soukromého života pracovníků. Dosažení 
zdravé rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem může být obzvláště 
obtížné pro pracovníky s neplacenými 
pečovatelskými povinnostmi. Takové 
pečovatelské povinnosti vykonávají častěji 
ženy, které pracují méně hodin v placeném 
zaměstnání, a může se stát, že z trhu práce 
zcela vystoupí.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Digitální nástroje umožňují 
pracovníkům pracovat odkudkoli a kdykoli 
a mohou přispět ke zlepšení rovnováhy 
jejich pracovního a soukromého života. 
Používání digitálních nástrojů, včetně IKT, 
za účelem práce může mít nicméně také 

6. Digitální nástroje umožňují 
pracovníkům pracovat odkudkoli a kdykoli 
a mohou přispět ke zlepšení rovnováhy 
jejich pracovního a soukromého života. 
Používání digitálních nástrojů, včetně IKT, 
za účelem práce může mít nicméně také 
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negativní dopady, například vést k tomu, 
že pracovníci budou pracovat déle, neboť 
budou nuceni pracovat mimo pracovní 
dobu a intenzivněji a že se rozostří hranice 
mezi pracovní dobou a volným časem. 
Nejsou-li tyto digitální nástroje využívány 
výlučně během pracovní doby, mohou 
zasahovat do soukromého života 
pracovníků. Dosažení zdravé rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem 
může být obzvláště obtížné pro pracovníky 
s neplacenými pečovatelskými 
povinnostmi. Takové pečovatelské 
povinnosti vykonávají častěji ženy, které 
pracují méně hodin v placeném zaměstnání 
a může se stát, že z trhu práce zcela 
vystoupí.

negativní dopady, například vést k tomu, 
že pracovníci budou pracovat déle, neboť 
budou nuceni pracovat mimo pracovní 
dobu a intenzivněji a že se rozostří hranice 
mezi pracovní dobou a volným časem. 
Nejsou-li tyto digitální nástroje využívány 
výlučně během pracovní doby, mohou 
zasahovat do soukromého života 
pracovníků. Dosažení zdravé rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem 
může být obzvláště obtížné pro pracovníky 
s neplacenými pečovatelskými 
povinnostmi. Takové pečovatelské 
povinnosti vykonávají častěji ženy a 
pracují méně hodin v placeném 
zaměstnání.

Or. ro

Pozměňovací návrh 195
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Digitální nástroje umožňují 
pracovníkům pracovat odkudkoli a kdykoli 
a mohou přispět ke zlepšení rovnováhy 
jejich pracovního a soukromého života. 
Používání digitálních nástrojů, včetně IKT, 
za účelem práce může mít nicméně také 
negativní dopady, například vést k tomu, 
že pracovníci budou pracovat déle, neboť 
budou nuceni pracovat mimo pracovní 
dobu a intenzivněji a že se rozostří hranice 
mezi pracovní dobou a volným časem. 
Nejsou-li tyto digitální nástroje využívány 
výlučně během pracovní doby, mohou 
zasahovat do soukromého života 
pracovníků. Dosažení zdravé rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem 
může být obzvláště obtížné pro pracovníky 
s neplacenými pečovatelskými 
povinnostmi. Takové pečovatelské 

(6) Digitální nástroje umožňují 
pracovníkům pracovat odkudkoli a kdykoli 
a mohou přispět ke zlepšení rovnováhy 
jejich pracovního a soukromého života. 
Používání digitálních nástrojů, včetně IKT, 
za účelem práce může mít nicméně také 
negativní dopady, například vést k tomu, 
že pracovníci budou pracovat déle, neboť 
budou nuceni pracovat mimo pracovní 
dobu a intenzivněji a že se rozostří hranice 
mezi pracovní dobou a volným časem. 
Nejsou-li tyto digitální nástroje využívány 
výlučně během pracovní doby, mohou 
zasahovat do soukromého života 
pracovníků. Dosažení zdravé rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem 
může být obzvláště obtížné pro pracovníky 
s neplacenými pečovatelskými 
povinnostmi. Takové pečovatelské 
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povinnosti vykonávají častěji ženy, které 
pracují méně hodin v placeném zaměstnání 
a může se stát, že z trhu práce zcela 
vystoupí.

povinnosti vykonávají častěji ženy, které 
pracují méně hodin v placeném 
zaměstnání, a může se stát, že zaměstnání 
zcela opustí.

Or. pl

Pozměňovací návrh 196
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(7)Digitální nástroje používané za účelem 
práce mohou navíc vytvářet neustálý tlak a 
stres, mít negativní dopad na fyzické a 
duševní zdraví a pohodu pracovníků a vést 
k nemocem z povolání, jako je úzkost, 
deprese a vyhoření, což zase vytváří 
rostoucí zátěž pro zaměstnavatele a 
systémy sociálního zabezpečení. Vzhledem 
k výzvám vzniklým v důsledku čím dál 
rozšířenějšího používání digitálních 
nástrojů za účelem práce, atypickým 
pracovněprávním vztahům a práci na 
dálku, jejíž podíl vzrostl především v 
důsledku pandemie COVID-19, je dnes 
ještě důležitější než kdy dříve zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se.

(7)Digitální nástroje používané za účelem 
práce mohou mít za výsledek omezení 
práva pracovníků na zdraví a bezpečnost, 
což vytváří neustálý tlak a stres, může mít 
negativní dopad na fyzické a duševní 
zdraví a pohodu pracovníků a vést k 
nemocem z povolání, jako je úzkost, 
deprese a vyhoření, což zase vytváří 
rostoucí zátěž pro zaměstnavatele a 
systémy sociálního zabezpečení. Vzhledem 
k výzvám vzniklým v důsledku čím dál 
rozšířenějšího používání digitálních 
nástrojů za účelem práce, a potřeby bojovat 
proti nejistotě zaměstnání a zneužívání a 
diskriminaci, jíž trpí pracovníci, je třeba 
zvláštní pozornost věnovat atypickým 
pracovněprávním vztahům a práci na 
dálku, jejíž podíl vzrostl především v 
důsledku pandemie COVID-19, je dnes 
ještě důležitější než kdy dříve zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se.

Or. it

Pozměňovací návrh 197
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(7) Digitální nástroje používané za 
účelem práce mohou navíc vytvářet 
neustálý tlak a stres, mít negativní dopad 
na fyzické a duševní zdraví a pohodu 
pracovníků a vést k nemocem z povolání, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření, což 
zase vytváří rostoucí zátěž pro 
zaměstnavatele a systémy sociálního 
zabezpečení. Vzhledem k výzvám 
vzniklým v důsledku čím dál rozšířenějšího 
používání digitálních nástrojů za účelem 
práce, atypickým pracovněprávním 
vztahům a práci na dálku, jejíž podíl 
vzrostl především v důsledku pandemie 
COVID-19, je dnes ještě důležitější než 
kdy dříve zajistit, aby pracovníci mohli 
uplatňovat své právo odpojit se.

(7) Digitální nástroje používané za 
účelem práce mohou navíc vytvářet 
neustálý tlak a stres, mít negativní dopad 
na fyzické a duševní zdraví a pohodu 
pracovníků a vést k nemocem z povolání, 
jako je úzkost, deprese, vyhoření, 
technostress, problémy se spánkem, 
muskuloskeletální poruchy, což zase 
vytváří rostoucí zátěž pro zaměstnavatele a 
systémy sociálního zabezpečení. Vzhledem 
k výzvám vzniklým v důsledku čím dál 
rozšířenějšího používání digitálních 
nástrojů za účelem práce, atypickým 
pracovněprávním vztahům a práci na 
dálku, jejíž podíl vzrostl především v 
důsledku pandemie COVID-19, je dnes 
ještě důležitější než kdy dříve zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se.

Or. pl

Pozměňovací návrh 198
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(7) Digitální nástroje používané za 
účelem práce mohou navíc vytvářet 
neustálý tlak a stres, mít negativní dopad 
na fyzické a duševní zdraví a pohodu 
pracovníků a vést k nemocem z povolání, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření, což zase 
vytváří rostoucí zátěž pro zaměstnavatele a 
systémy sociálního zabezpečení. Vzhledem 
k výzvám vzniklým v důsledku čím dál 
rozšířenějšího používání digitálních 
nástrojů za účelem práce, atypickým 
pracovněprávním vztahům a práci na 
dálku, jejíž podíl vzrostl především v 
důsledku pandemie COVID-19, je dnes 

(7) Digitální nástroje používané za 
účelem práce mohou navíc vytvářet 
neustálý tlak a stres, mít negativní dopad 
na fyzické a duševní zdraví a pohodu 
pracovníků a vést k nemocem z povolání, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření, což zase 
vytváří rostoucí zátěž pro zaměstnavatele a 
systémy sociálního zabezpečení. Vzhledem 
k výzvám vzniklým v důsledku čím dál 
rozšířenějšího používání digitálních 
nástrojů za účelem práce, atypickým 
pracovněprávním vztahům a práci na 
dálku, jejíž podíl vzrostl především v 
důsledku pandemie COVID-19, je dnes 
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ještě důležitější než kdy dříve zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se.

ještě důležitější než kdy dříve zajistit, aby 
byla stanovena pravidla týkající se práce 
na dálku, včetně práva odpojit se.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(7) Digitální nástroje používané za 
účelem práce mohou navíc vytvářet 
neustálý tlak a stres, mít negativní dopad 
na fyzické a duševní zdraví a pohodu 
pracovníků a vést k nemocem z povolání, 
jako je úzkost, deprese a vyhoření, což zase 
vytváří rostoucí zátěž pro zaměstnavatele a 
systémy sociálního zabezpečení. Vzhledem 
k výzvám vzniklým v důsledku čím dál 
rozšířenějšího používání digitálních 
nástrojů za účelem práce, atypickým 
pracovněprávním vztahům a práci na 
dálku, jejíž podíl vzrostl především v 
důsledku pandemie COVID-19, je dnes 
ještě důležitější než kdy dříve zajistit, aby 
pracovníci mohli uplatňovat své právo 
odpojit se.

(7) Digitální nástroje používané za 
účelem práce mohou navíc vytvářet 
neustálý tlak a stres, mít negativní dopad 
na fyzické a duševní zdraví, rodinný život 
a pohodu pracovníků a vést k nemocem z 
povolání, jako je úzkost, deprese a 
vyhoření, což zase vytváří rostoucí zátěž 
pro zaměstnavatele a systémy sociálního 
zabezpečení. Vzhledem k výzvám 
vzniklým v důsledku čím dál rozšířenějšího 
používání digitálních nástrojů za účelem 
práce, atypickým pracovněprávním 
vztahům a práci na dálku, jejíž podíl 
vzrostl především v důsledku pandemie 
COVID-19, je dnes ještě důležitější než 
kdy dříve zajistit, aby pracovníci mohli 
uplatňovat své právo odpojit se.

Or. ro

Pozměňovací návrh 200
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8) Stále rozšířenější používání 
digitálních technologií přeměnilo tradiční 
modely práce a vytvořilo kulturu „vždy ve 

(8) Stále rozšířenější používání 
digitálních technologií přeměnilo tradiční 
modely práce a vytvořilo kulturu „vždy ve 
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spojení“ a „neustále k dispozici“. V tomto 
kontextu je třeba zajistit ochranu 
základních práv pracovníků, spravedlivé 
pracovní podmínky, včetně jejich práva na 
spravedlivou odměnu, respektování 
pracovní doby a zajištění zdraví a 
bezpečnosti a rovnosti žen a mužů.

spojení“ a „neustále k dispozici“. V této 
souvislosti je důležité zajistit, aby byl tento 
vývoj využit ve prospěch zaměstnavatelů i 
zaměstnanců. Zaměstnanec může těžit z 
větší flexibility a možnosti organizovat své 
pracovní úkoly tak, aby mu bylo 
umožněno sladit svůj pracovní život se 
soukromým životem nebo pečovatelskými 
povinnostmi, a toto celkové zlepšení 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem je prospěšné i pro zaměstnavatele, 
který má výkonnější a spokojenější 
zaměstnance. Dále je rovněž důležité 
zajistit ochranu základních práv 
pracovníků, spravedlivé pracovní 
podmínky, včetně jejich práva na 
spravedlivou odměnu, respektování 
pracovní doby a zajištění zdraví a 
bezpečnosti a rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8) Stále rozšířenější používání 
digitálních technologií přeměnilo tradiční 
modely práce a vytvořilo kulturu „vždy ve 
spojení“ a „neustále k dispozici“. V tomto 
kontextu je třeba zajistit ochranu 
základních práv pracovníků, spravedlivé 
pracovní podmínky, včetně jejich práva na 
spravedlivou odměnu, respektování 
pracovní doby a zajištění zdraví a 
bezpečnosti a rovnosti žen a mužů.

(8) Stále rozšířenější používání 
digitálních technologií přeměnilo tradiční 
modely práce a vytvořilo kulturu „vždy ve 
spojení“ a „neustále k dispozici“. V tomto 
kontextu je důležité zabývat se a bojovat s 
psychosociálními riziky a zajistit ochranu 
základních práv pracovníků, spravedlivé 
pracovní podmínky, včetně jejich práva na 
spravedlivou odměnu, respektování 
pracovní doby a zajištění zdraví a 
bezpečnosti a rovnosti žen a mužů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 202
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(9) Právo odpojit se je právo 
pracovníků nevykonávat pracovní úkony 
a nevyřizovat pracovní komunikaci 
prostřednictvím digitálních nástrojů, jako 
jsou telefonní hovory, e-maily a jiné 
zprávy, mimo pracovní dobu. Právo 
odpojit se by mělo pracovníkům mimo 
pracovní dobu umožňovat vypnout 
nástroje používané k práci a neodpovídat 
na požadavky zaměstnavatele, aniž by jim 
za to hrozily negativní důsledky, jako 
propuštění či jiná odvetná opatření. 
Naopak zaměstnavatelům by mělo být 
zakázáno využívat práce pracovníků mimo 
jejich pracovní dobu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(9) Právo odpojit se je právo 
pracovníků nevykonávat pracovní úkony a 
nevyřizovat pracovní komunikaci 
prostřednictvím digitálních nástrojů, jako 
jsou telefonní hovory, e-maily a jiné 
zprávy, mimo pracovní dobu. Právo odpojit 
se by mělo pracovníkům mimo pracovní 
dobu umožňovat vypnout nástroje 
používané k práci a neodpovídat na 
požadavky zaměstnavatele, aniž by jim za 
to hrozily negativní důsledky, jako 
propuštění či jiná odvetná opatření. 
Naopak zaměstnavatelům by mělo být 

(9) Právo odpojit se je právo 
pracovníků nevykonávat pracovní úkony a 
nevyřizovat pracovní komunikaci 
prostřednictvím digitálních nástrojů, jako 
jsou telefonní hovory, e-maily a jiné 
zprávy, mimo pracovní dobu. Právo odpojit 
se by mělo pracovníkům mimo pracovní 
dobu umožňovat vypnout nástroje 
používané k práci a neodpovídat na 
požadavky zaměstnavatele, aniž by jim za 
to hrozily negativní důsledky, jako 
propuštění či jiná odvetná opatření, a aniž 
by byla podporována pracovní kultura 
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zakázáno využívat práce pracovníků mimo 
jejich pracovní dobu.

„stále připojen“, v rámci níž ti 
zaměstnanci, kteří se vzdávají svého práva 
odpojit se, jsou zřetelně upřednostňováni 
před ostatními. Naopak zaměstnavatelům 
by mělo být zakázáno využívat práce 
pracovníků mimo jejich pracovní dobu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 204
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(9) Právo odpojit se je právo 
pracovníků nevykonávat pracovní úkony a 
nevyřizovat pracovní komunikaci 
prostřednictvím digitálních nástrojů, jako 
jsou telefonní hovory, e-maily a jiné 
zprávy, mimo pracovní dobu. Právo odpojit 
se by mělo pracovníkům mimo pracovní 
dobu umožňovat vypnout nástroje 
používané k práci a neodpovídat na 
požadavky zaměstnavatele, aniž by jim za 
to hrozily negativní důsledky, jako 
propuštění či jiná odvetná opatření. 
Naopak zaměstnavatelům by mělo být 
zakázáno využívat práce pracovníků mimo 
jejich pracovní dobu.

(9) Právo odpojit se je právo 
pracovníků nevykonávat pracovní úkony a 
nevyřizovat pracovní komunikaci 
prostřednictvím digitálních nástrojů, jako 
jsou telefonní hovory, e-maily a jiné 
zprávy, mimo pracovní dobu. Právo odpojit 
se by mělo pracovníkům mimo pracovní 
dobu umožňovat vypnout nástroje 
používané k práci a neodpovídat na 
požadavky zaměstnavatele, aniž by jim za 
to hrozily negativní důsledky, jako 
propuštění či jiná odvetná opatření.

Or. pl

Pozměňovací návrh 205
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(9) Právo odpojit se je právo 
pracovníků nevykonávat pracovní úkony a 

(9) Právo odpojit se je právo 
pracovníků nevykonávat pracovní úkony a 
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nevyřizovat pracovní komunikaci 
prostřednictvím digitálních nástrojů, jako 
jsou telefonní hovory, e-maily a jiné 
zprávy, mimo pracovní dobu. Právo odpojit 
se by mělo pracovníkům mimo pracovní 
dobu umožňovat vypnout nástroje 
používané k práci a neodpovídat na 
požadavky zaměstnavatele, aniž by jim za 
to hrozily negativní důsledky, jako 
propuštění či jiná odvetná opatření. 
Naopak zaměstnavatelům by mělo být 
zakázáno využívat práce pracovníků mimo 
jejich pracovní dobu.

nevyřizovat pracovní komunikaci 
prostřednictvím digitálních nástrojů, jako 
jsou telefonní hovory, e-maily a jiné 
zprávy, mimo pracovní dobu. Právo odpojit 
se by mělo být posíleno a pracovníkům 
mimo pracovní dobu by mělo umožňovat 
vypnout nástroje používané k práci a 
neodpovídat na požadavky zaměstnavatele, 
aniž by jim za to hrozily negativní 
důsledky, jako propuštění či jiná odvetná 
opatření. Naopak zaměstnavatelům by 
mělo být zakázáno využívat práce 
pracovníků mimo jejich pracovní dobu a 
měli by se zdržet kontaktování pracovníků 
mimo pracovní dobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(9) Právo odpojit se je právo 
pracovníků nevykonávat pracovní úkony a 
nevyřizovat pracovní komunikaci 
prostřednictvím digitálních nástrojů, jako 
jsou telefonní hovory, e-maily a jiné 
zprávy, mimo pracovní dobu. Právo odpojit 
se by mělo pracovníkům mimo pracovní 
dobu umožňovat vypnout nástroje 
používané k práci a neodpovídat na 
požadavky zaměstnavatele, aniž by jim za 
to hrozily negativní důsledky, jako 
propuštění či jiná odvetná opatření. 
Naopak zaměstnavatelům by mělo být 
zakázáno využívat práce pracovníků mimo 
jejich pracovní dobu.

(9) Právo odpojit se je právo 
pracovníků nevykonávat pracovní úkony a 
nevyřizovat pracovní komunikaci 
prostřednictvím digitálních nástrojů, jako 
jsou telefonní hovory, e-maily a jiné 
zprávy, mimo pracovní dobu. Právo odpojit 
se by mělo pracovníkům mimo pracovní 
dobu umožňovat vypnout nástroje 
používané k práci a neodpovídat na 
požadavky zaměstnavatele, aniž by jim za 
to hrozily negativní důsledky, jako 
propuštění či jiná odvetná opatření. 
Naopak zaměstnavatelům musí být 
zakázáno využívat práce pracovníků mimo 
jejich pracovní dobu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta 
Gualmini, Klára Dobrev

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(10) Právo odpojit se by se mělo týkat 
všech pracovníků a všech odvětví, a to jak 
ve veřejné, tak v soukromé sféře. Účelem 
práva odpojit se je zajistit ochranu zdraví a 
bezpečnosti pracovníků a ochranu 
spravedlivých pracovních podmínek, 
včetně rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem.

(10) Právo odpojit se by se mělo týkat 
všech pracovníků a všech odvětví, a to jak 
ve veřejné, tak v soukromé sféře. Účelem 
práva odpojit se je zajistit ochranu zdraví a 
bezpečnosti pracovníků a ochranu 
spravedlivých pracovních podmínek, 
včetně rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(10) Právo odpojit se by se mělo týkat 
všech pracovníků a všech odvětví, a to jak 
ve veřejné, tak v soukromé sféře. Účelem 
práva odpojit se je zajistit ochranu zdraví 
a bezpečnosti pracovníků a ochranu 
spravedlivých pracovních podmínek, 
včetně rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem.

(10) Právo odpojit se by se mělo týkat 
všech pracovníků a všech odvětví, a to jak 
ve veřejné, tak v soukromé sféře a mělo by 
být účinně prosazováno. Účelem práva 
odpojit se je zajistit ochranu zdraví a 
bezpečnosti pracovníků a ochranu 
spravedlivých pracovních podmínek, 
včetně rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Eugen Tomac



AM\1212000CS.docx 105/173 PE655.974v01-00

CS

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(10) Právo odpojit se by se mělo týkat 
všech pracovníků a všech odvětví, a to jak 
ve veřejné, tak v soukromé sféře. Účelem 
práva odpojit se je zajistit ochranu zdraví a 
bezpečnosti pracovníků a ochranu 
spravedlivých pracovních podmínek, 
včetně rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem.

(10) Právo odpojit se by se mělo týkat 
všech pracovníků a všech odvětví, a to jak 
ve veřejné, tak v soukromé sféře. Účelem 
práva odpojit se je zajistit ochranu zdraví a 
bezpečnosti pracovníků a ochranu 
spravedlivých pracovních podmínek, 
včetně rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem, rodinným životem, 
zdravím a bezpečností.

Or. ro

Pozměňovací návrh 210
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. Na úrovni EU v současné době 
neexistuje žádný právní předpis konkrétně 
upravující právo na odpojení. Nicméně 
cílem směrnic Rady 89/391/EHS4 a 
91/383/EHS5 je zlepšit bezpečnost a zdraví 
pracovníků v pracovním poměru na dobu 
neurčitou, na dobu určitou nebo v 
dočasném pracovním poměru; směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES6 stanovuje minimální 
bezpečnostní a zdravotní požadavky na 
úpravu pracovní doby; cílem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/11527 je zlepšení pracovních 
podmínek podporou transparentnějšího a 
předvídatelnějšího zaměstnání; a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/11588 stanovuje minimální 
požadavky na usnadnění sladění 

11. Na úrovni EU v současné době 
neexistuje žádný právní předpis konkrétně 
upravující právo na odpojení. Nicméně 
cílem směrnic Rady 89/391/EHS4 a 
91/383/EHS5 je zlepšit bezpečnost a zdraví 
pracovníků v pracovním poměru na dobu 
neurčitou, na dobu určitou nebo v 
dočasném pracovním poměru; směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES6 stanovuje minimální 
bezpečnostní a zdravotní požadavky na 
úpravu pracovní doby, včetně maximální 
povolené pracovní doby a minimálních 
dob odpočinku, které je třeba dodržet; 
cílem směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/11527 je zlepšení 
pracovních podmínek podporou 
transparentnějšího a předvídatelnějšího 
zaměstnání; a směrnice Evropského 
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pracovního a soukromého života 
pracovníkům, kteří jsou rodiči či 
pečujícími osobami.

parlamentu a Rady (EU) 2019/11588 
stanovuje minimální požadavky na 
usnadnění sladění pracovního a 
soukromého života pracovníkům, kteří jsou 
rodiči či pečujícími osobami.

__________________ __________________
4 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. 
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 
29.6.1989, s. 1).

4 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. 
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 
29.6.1989, s. 1).

5 Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. 
června 1991, kterou se doplňují opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci zaměstnanců v pracovním poměru 
na dobu určitou nebo v dočasném 
pracovním poměru (Úř. věst. L 206, 
29.7.1991, s. 19).

5 Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. 
června 1991, kterou se doplňují opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci zaměstnanců v pracovním poměru 
na dobu určitou nebo v dočasném 
pracovním poměru (Úř. věst. L 206, 
29.7.1991, s. 19).

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
některých aspektech úpravy pracovní doby 
(Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9).

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
některých aspektech úpravy pracovní doby 
(Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9).

7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o 
transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách v Evropské unii 
(Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 105).

7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o 
transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách v Evropské unii 
(Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 105).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 
o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem rodičů a pečujících osob 
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 
(Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 
o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem rodičů a pečujících osob 
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 
(Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79).

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. Na úrovni EU v současné době 
neexistuje žádný právní předpis konkrétně 
upravující právo na odpojení. Nicméně 
cílem směrnic Rady 89/391/EHS4 a 
91/383/EHS5 je zlepšit bezpečnost a zdraví 
pracovníků v pracovním poměru na dobu 
neurčitou, na dobu určitou nebo v 
dočasném pracovním poměru; směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES6 stanovuje minimální 
bezpečnostní a zdravotní požadavky na 
úpravu pracovní doby; cílem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/11527 je zlepšení pracovních 
podmínek podporou transparentnějšího a 
předvídatelnějšího zaměstnání; a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/11588 stanovuje minimální 
požadavky na usnadnění sladění 
pracovního a soukromého života 
pracovníkům, kteří jsou rodiči či 
pečujícími osobami.

11. Na úrovni EU v současné době 
neexistuje žádný právní předpis konkrétně 
upravující právo na odpojení a právní 
úprava tohoto práva se v jednotlivých 
členských státech značně liší. Nicméně 
cílem směrnic Rady 89/391/EHS4 a 
91/383/EHS5 je zlepšit bezpečnost a zdraví 
pracovníků v pracovním poměru na dobu 
neurčitou, na dobu určitou nebo v 
dočasném pracovním poměru; směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES6 stanovuje minimální 
bezpečnostní a zdravotní požadavky na 
úpravu pracovní doby; cílem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/11527 je zlepšení pracovních 
podmínek podporou transparentnějšího a 
předvídatelnějšího zaměstnání; a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/11588 stanovuje minimální 
požadavky na usnadnění sladění 
pracovního a soukromého života 
pracovníkům, kteří jsou rodiči či 
pečujícími osobami.

__________________ __________________
4 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. 
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 
29.6.1989, s. 1).

4 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. 
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 
29.6.1989, s. 1).

5 Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. 
června 1991, kterou se doplňují opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci zaměstnanců v pracovním poměru 
na dobu určitou nebo v dočasném 
pracovním poměru (Úř. věst. L 206, 
29.7.1991, s. 19).

5 Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. 
června 1991, kterou se doplňují opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci zaměstnanců v pracovním poměru 
na dobu určitou nebo v dočasném 
pracovním poměru (Úř. věst. L 206, 
29.7.1991, s. 19).

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
některých aspektech úpravy pracovní doby 
(Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9).

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
některých aspektech úpravy pracovní doby 
(Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9).

7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o 
transparentních a předvídatelných 

7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o 
transparentních a předvídatelných 
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pracovních podmínkách v Evropské unii 
(Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 105).

pracovních podmínkách v Evropské unii 
(Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 105).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 
o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem rodičů a pečujících osob 
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 
(Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 
o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem rodičů a pečujících osob 
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 
(Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79).

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. Na úrovni EU v současné době 
neexistuje žádný právní předpis konkrétně 
upravující právo na odpojení. Nicméně 
cílem směrnic Rady 89/391/EHS4 a 
91/383/EHS5 je zlepšit bezpečnost a zdraví 
pracovníků v pracovním poměru na dobu 
neurčitou, na dobu určitou nebo v 
dočasném pracovním poměru; směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES6 stanovuje minimální 
bezpečnostní a zdravotní požadavky na 
úpravu pracovní doby; cílem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/11527 je zlepšení pracovních 
podmínek podporou transparentnějšího a 
předvídatelnějšího zaměstnání; a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/11588 stanovuje minimální 
požadavky na usnadnění sladění 
pracovního a soukromého života 
pracovníkům, kteří jsou rodiči či 
pečujícími osobami.

11. Na úrovni EU v současné době 
neexistuje žádný právní předpis týkající se 
práce na dálku, včetně práva na odpojení. 
Nicméně cílem směrnic Rady 89/391/EHS4 
a 91/383/EHS5 je zlepšit bezpečnost a 
zdraví pracovníků v pracovním poměru na 
dobu neurčitou, na dobu určitou nebo v 
dočasném pracovním poměru; směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES6 stanovuje minimální 
bezpečnostní a zdravotní požadavky na 
úpravu pracovní doby; cílem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/11527 je zlepšení pracovních 
podmínek podporou transparentnějšího a 
předvídatelnějšího zaměstnání; a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/11588 stanovuje minimální 
požadavky na usnadnění sladění 
pracovního a soukromého života 
pracovníkům, kteří jsou rodiči či 
pečujícími osobami.

__________________ __________________
4 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. 
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

4 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. 
června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
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zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 
29.6.1989, s. 1).

zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 
29.6.1989, s. 1).

5 Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. 
června 1991, kterou se doplňují opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci zaměstnanců v pracovním poměru 
na dobu určitou nebo v dočasném 
pracovním poměru (Úř. věst. L 206, 
29.7.1991, s. 19).

5 Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. 
června 1991, kterou se doplňují opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci zaměstnanců v pracovním poměru 
na dobu určitou nebo v dočasném 
pracovním poměru (Úř. věst. L 206, 
29.7.1991, s. 19).

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
některých aspektech úpravy pracovní doby 
(Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9).

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
některých aspektech úpravy pracovní doby 
(Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9).

7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o 
transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách v Evropské unii 
(Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 105).

7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o 
transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách v Evropské unii 
(Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 105).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 
o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem rodičů a pečujících osob 
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 
(Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 
o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem rodičů a pečujících osob 
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 
(Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79).

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. Podle směrnice 2003/88/ES mají 
pracovníci v Unii právo na minimální 
bezpečnostní a zdravotní požadavky na 
úpravu pracovní doby. V tomto ohledu 
směrnice stanovuje denní dobu odpočinku, 
přestávky v práci, týdenní dobu odpočinku, 
maximální délku týdenní pracovní doby a 
dovolenou za kalendářní rok a upravuje 
některé aspekty noční práce, práce na 
směny a rozvržení práce. Podle ustálené 

12. Podle směrnice 2003/88/ES mají 
pracovníci v Unii právo na minimální 
bezpečnostní a zdravotní požadavky na 
úpravu pracovní doby. V tomto ohledu 
směrnice stanovuje denní dobu odpočinku, 
přestávky v práci, týdenní dobu odpočinku, 
maximální délku týdenní pracovní doby a 
dovolenou za kalendářní rok a upravuje 
některé aspekty noční práce, práce na 
směny a rozvržení práce. Podle ustálené 
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judikatury Soudního dvora Evropské unie 
(SDEU) je pracovní pohotovost, kterou 
vykonává pracovník formou osobní 
přítomnosti na místě určeném svým 
zaměstnavatelem, třeba v „celém rozsahu 
považovat za pracovní dobu bez ohledu na 
okolnost, že dotčený pracovník během této 
pracovní pohotovosti ve skutečnosti 
nevykonává nepřetržitou pracovní 
činnost“9 , a doba pracovní pohotovosti, 
kterou pracovník musí trávit doma s tím, že 
je svému zaměstnavateli k dispozici, musí 
být považována za pracovní dobu10. SDEU 
dále vykládá minimální dobu odpočinku 
jako „obzvláště důležitá pravidla 
sociálního práva Unie, z nichž má mít 
prospěch každý pracovník, jelikož jsou 
minimálním požadavkem nutným k 
zajištění ochrany a bezpečnosti jeho 
zdraví“11. Směrnice 2003/88/ES však právo 
pracovníka na odpojení mimo jeho 
pracovní dobu během doby odpočinku či 
doby strávené jinak než prací výslovně 
neupravuje.

judikatury Soudního dvora Evropské unie 
(SDEU) je pracovní pohotovost, kterou 
vykonává pracovník formou osobní 
přítomnosti na místě určeném svým 
zaměstnavatelem, třeba v „celém rozsahu 
považovat za pracovní dobu bez ohledu na 
okolnost, že dotčený pracovník během této 
pracovní pohotovosti ve skutečnosti 
nevykonává nepřetržitou pracovní 
činnost“9, a doba pracovní pohotovosti, 
kterou pracovník musí trávit doma s tím, že 
je svému zaměstnavateli k dispozici, musí 
být považována za pracovní dobu10. SDEU 
dále vykládá minimální dobu odpočinku 
jako „obzvláště důležitá pravidla 
sociálního práva Unie, z nichž má mít 
prospěch každý pracovník, jelikož jsou 
minimálním požadavkem nutným k 
zajištění ochrany a bezpečnosti jeho 
zdraví“11. Směrnice 2003/88/ES však právo 
pracovníka na odpojení mimo jeho 
pracovní dobu během doby odpočinku či 
doby strávené jinak než prací výslovně 
neupravuje, ani nevyžaduje, aby 
pracovníci byli dosažitelní mimo pracovní 
dobu, během doby odpočinku nebo jiné 
mimopracovní doby, ale stanoví právo na 
nepřerušenou denní, týdenní a roční dobu 
odpočinku, během níž pracovník může být 
dosažitelný, ale nemělo by k tomu 
docházet. Kromě toho neexistuje žádné 
výslovné ustanovení Unie, které by 
umožňovalo prosazovat právo na to, aby 
byl kdykoli mimo (smluvně) dohodnutou 
pracovní dobu nedostupný.

__________________ __________________
9 Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. října 
2004, Pfeiffer a další, C-397/01 až C-
403/01, ECLI:EU:C:2004:584, bod 93.

9 Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. října 
2004, Pfeiffer a další, C-397/01 až C-
403/01, ECLI:EU:C:2004:584, bod 93.

10 Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. 
února 2018, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82, 
C-518/15, bod 66.

10 Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. 
února 2018, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82, 
C-518/15, bod 66.

11 Rozsudek ze dne 7. září 2006, Komise v. 
Spojené království, C-484/04, 
ECLI:EU:C:2006:526, bod 36.

11 Rozsudek ze dne 7. září 2006, Komise v. 
Spojené království, C-484/04, 
ECLI:EU:C:2006:526, bod 36.

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. SDEU ve své judikatuře stanovuje 
kritéria pro určování statusu pracovníka. 
Při provádění této směrnice by se k 
výkladu uvedených kritérií ze strany SDEU 
mělo přihlížet. Pokud tato kritéria splňují, 
měli by do oblasti působnosti této směrnice 
spadat i atypičtí pracovníci, jako jsou 
pracovníci na zavolanou, pracovníci na 
částečný úvazek, osoby vykonávající 
občasnou práci, osoby pracující na základě 
poukazu, pracovníci platforem, stážisté a 
učni, ať už pracují v soukromém, či 
veřejném sektoru. Zneužívání právního 
postavení samostatně výdělečně činných 
osob, jak je vymezeno vnitrostátním 
právem, ať již na vnitrostátní úrovni, 
nebo v přeshraničních situacích, je 
jednou z forem falešně hlášené práce, jež 
je často spojena s nehlášenou prací. K 
falešné samostatné výdělečné činnosti 
dochází v případě, kdy je osoba nahlášena 
jako osoba samostatně výdělečně činná, 
přestože splňuje podmínky 
charakteristické pro pracovněprávní 
vztah, za účelem obcházení určitých 
právních nebo daňových povinností. Tyto 
osoby by měly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Při posuzování 
toho, zda v určitém případě existuje 
pracovněprávní vztah, by se mělo vycházet 
ze skutečností týkajících se skutečného 
výkonu práce, nikoli z toho, jak tento 
vztah popisují jednotlivé strany. Pro účely 
této směrnice se pojem pracovník vztahuje 
na jakéhokoli pracovníka, který je v 
pracovněprávním vztahu splňujícím 
kritéria SDEU.

14. SDEU ve své judikatuře stanovuje 
kritéria pro určování statusu pracovníka. 
Při provádění této směrnice by se k 
výkladu uvedených kritérií ze strany SDEU 
mělo přihlížet. Pokud tato kritéria splňují, 
měli by do oblasti působnosti této směrnice 
spadat i atypičtí pracovníci, jako jsou 
pracovníci na zavolanou, pracovníci na 
částečný úvazek, osoby vykonávající 
občasnou práci, osoby pracující na základě 
poukazu, pracovníci platforem, stážisté a 
učni, ať už pracují v soukromém, či 
veřejném sektoru.

Or. en



PE655.974v01-00 112/173 AM\1212000CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 215
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. SDEU ve své judikatuře stanovuje 
kritéria pro určování statusu pracovníka. 
Při provádění této směrnice by se k 
výkladu uvedených kritérií ze strany SDEU 
mělo přihlížet. Pokud tato kritéria splňují, 
měli by do oblasti působnosti této směrnice 
spadat i atypičtí pracovníci, jako jsou 
pracovníci na zavolanou, pracovníci na 
částečný úvazek, osoby vykonávající 
občasnou práci, osoby pracující na základě 
poukazu, pracovníci platforem, stážisté a 
učni, ať už pracují v soukromém, či 
veřejném sektoru. Zneužívání právního 
postavení samostatně výdělečně činných 
osob, jak je vymezeno vnitrostátním 
právem, ať již na vnitrostátní úrovni, nebo 
v přeshraničních situacích, je jednou z 
forem falešně hlášené práce, jež je často 
spojena s nehlášenou prací. K falešné 
samostatné výdělečné činnosti dochází v 
případě, kdy je osoba nahlášena jako osoba 
samostatně výdělečně činná, přestože 
splňuje podmínky charakteristické pro 
pracovněprávní vztah, za účelem obcházení 
určitých právních nebo daňových 
povinností. Tyto osoby by měly spadat do 
oblasti působnosti této směrnice. Při 
posuzování toho, zda v určitém případě 
existuje pracovněprávní vztah, by se mělo 
vycházet ze skutečností týkajících se 
skutečného výkonu práce, nikoli z toho, jak 
tento vztah popisují jednotlivé strany. Pro 
účely této směrnice se pojem pracovník 
vztahuje na jakéhokoli pracovníka, který je 
v pracovněprávním vztahu splňujícím 
kritéria SDEU.

14. Tato směrnice se vztahuje na 
všechny pracovníky v soukromém i 
veřejném sektoru bez ohledu na dobu 
trvání a druh pracovní smlouvy a 
postavení těchto pracovníků. SDEU ve své 
judikatuře stanovuje kritéria pro určování 
statusu pracovníka. Při provádění této 
směrnice by se k výkladu uvedených 
kritérií ze strany SDEU mělo přihlížet. 
Pokud tato kritéria splňují, měli by do 
oblasti působnosti této směrnice spadat i 
atypičtí pracovníci, jako jsou pracovníci na 
zavolanou, pracovníci na částečný úvazek, 
osoby vykonávající občasnou práci, osoby 
pracující na základě poukazu, pracovníci 
platforem, stážisté a učni, ať už pracují v 
soukromém, či veřejném sektoru. 
Zneužívání právního postavení samostatně 
výdělečně činných osob, jak je vymezeno 
vnitrostátním právem, ať již na vnitrostátní 
úrovni, nebo v přeshraničních situacích, je 
jednou z forem falešně hlášené práce, jež je 
často spojena s nehlášenou prací. K falešné 
samostatné výdělečné činnosti dochází v 
případě, kdy je osoba nahlášena jako osoba 
samostatně výdělečně činná, přestože 
splňuje podmínky charakteristické pro 
pracovněprávní vztah, za účelem obcházení 
určitých právních nebo daňových 
povinností. Tyto osoby by měly spadat do 
oblasti působnosti této směrnice. Při 
posuzování toho, zda v určitém případě 
existuje pracovněprávní vztah, by se mělo 
vycházet ze skutečností týkajících se 
skutečného výkonu práce, nikoli z toho, jak 
tento vztah popisují jednotlivé strany. Pro 
účely této směrnice se pojem pracovník 
vztahuje na jakéhokoli pracovníka, který je 
v pracovněprávním vztahu splňujícím 
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kritéria SDEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. V posledních desetiletích se počet 
standardních pracovních smluv snížil a 
převýšilo je atypické či pružné uspořádání 
práce, a to zejména z důvodu digitalizace 
hospodářských činností. Pro některé 
druhy atypické práce existují právní 
předpisy Unie. Směrnice Rady 97/81/ES13 
provádí rámcovou dohodu o částečném 
pracovním úvazku mezi evropskými 
sociálními partnery a jejím účelem je 
zajistit odstranění diskriminace pracovníků 
na částečný úvazek, zlepšit kvalitu 
částečného pracovního úvazku, usnadnit 
rozvoj částečného pracovního úvazku na 
základě dobrovolnosti a přispět k pružné 
organizaci pracovní doby způsobem, který 
přihlíží k potřebám zaměstnavatelů a 
zaměstnanců. Směrnice Rady 1999/70/ES14 
provádí rámcovou dohodu o pracovních 
poměrech na dobu určitou mezi 
evropskými sociálními partnery a jejím 
účelem je zlepšit kvalitu práce na dobu 
určitou zajištěním uplatňování zásady 
zákazu diskriminace a zabránit zneužití 
vyplývajícímu z použití po sobě jdoucích 
pracovních smluv nebo poměrů 
uzavřených na dobu určitou. Cílem 
směrnice 2008/104/ES Evropského 
parlamentu a Rady15 , která byla přijata na 
základě skutečnosti, že evropští sociální 
partneři nepřijali rámcovou dohodu, je 
zabezpečit ochranu zaměstnanců agentur 
práce a zlepšit kvalitu agenturního 
zaměstnávání tím, že se zajistí uplatňování 
zásady rovného zacházení a že se agentury 

vypouští se
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práce uznají za zaměstnavatele, přičemž se 
vezme v úvahu potřeba vytvořit vhodný 
rámec pro využívání agenturního 
zaměstnávání s cílem účinně přispět k 
vytváření pracovních míst a k rozvoji 
pružných forem práce. Evropští sociální 
partneři navíc v červenci roku 2002 přijali 
rámcovou dohodu o práci na dálku a v 
červnu roku 2020 rámcovou dohodu o 
digitalizaci. Dohoda o digitalizaci 
stanovuje možná opatření, na kterých se 
sociální partneři dohodnou, týkající se 
pracovního připojení a odpojení 
pracovníků.
__________________
13 Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. 
prosince 1997 o Rámcové dohodě o 
částečném pracovním úvazku uzavřené 
mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS 
(Úř. věst. L 14, 20.1.1998, s. 9).
14 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 
28. června 1999 o rámcové dohodě o 
pracovních poměrech na dobu určitou 
uzavřené mezi organizacemi UNICE, 
CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, 
s. 43).
15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. L 
327, 5.12.2008, s. 9).

Or. en

Pozměňovací návrh 217
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. Evropští sociální partneři napříč 
průmyslovými odvětví navíc v červenci 
roku 2002 přijali rámcovou dohodu o 
práci na dálku a v červnu roku 2020 
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rámcovou dohodu o digitalizaci. Dohoda 
o digitalizaci stanovuje možná opatření, 
na kterých se sociální partneři dohodnou, 
týkající se pracovního připojení a 
odpojení pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Účelem této směrnice je zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky stanovením minimálních 
požadavků na právo odpojit se a zajištěním 
přizpůsobivosti trhu práce. Tato směrnice 
by měla být prováděna v souladu se 
směrnicemi 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
(EU) 2019/1158.

18. Účelem této směrnice je zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky stanovením minimálních 
požadavků s cílem posílit a prosazovat 
právo odpojit se a zajištěním 
přizpůsobivosti trhu práce. Tato směrnice 
by měla být prováděna způsobem, který 
plně respektuje minimální požadavky 
směrnic 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
(EU) 2019/1158 a nemá negativní dopad 
na pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Účelem této směrnice je zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky stanovením minimálních 
požadavků na právo odpojit se a zajištěním 
přizpůsobivosti trhu práce. Tato směrnice 
by měla být prováděna v souladu se 
směrnicemi 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 

18. Účelem této směrnice je zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky stanovením minimálních 
požadavků na právo odpojit se a zajištěním 
přizpůsobivosti trhu práce. Tato směrnice 
upřesňuje a doplňuje směrnice 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
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(EU) 2019/1158. 2019/1158 a měla by být důsledně 
prováděna.

Or. it

Pozměňovací návrh 220
Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn 
Regner, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Účelem této směrnice je zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky stanovením minimálních 
požadavků na právo odpojit se a zajištěním 
přizpůsobivosti trhu práce. Tato směrnice 
by měla být prováděna v souladu se 
směrnicemi 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
(EU) 2019/1158.

18. Účelem této směrnice je zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky stanovením minimálních 
požadavků na právo odpojit se a zajištěním 
přizpůsobivosti trhu práce. Tato směrnice 
by měla plně respektovat minimální 
požadavky stanovené směrnicemi 
2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a (EU) 
2019/1158.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Účelem této směrnice je zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky stanovením minimálních 
požadavků na právo odpojit se a zajištěním 
přizpůsobivosti trhu práce. Tato směrnice 
by měla být prováděna v souladu se 
směrnicemi 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
(EU) 2019/1158.

18. Účelem této směrnice je zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky stanovením minimálních 
požadavků pro práci na dálku, včetně 
práva odpojit se a zajištěním 
přizpůsobivosti trhu práce. Tato směrnice 
by měla být prováděna v souladu se 
směrnicemi 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
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(EU) 2019/1158.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. Účelem této směrnice je zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky stanovením minimálních 
požadavků na právo odpojit se a zajištěním 
přizpůsobivosti trhu práce. Tato směrnice 
by měla být prováděna v souladu se 
směrnicemi 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
(EU) 2019/1158.

18. Účelem této směrnice je zlepšit 
pracovní podmínky pro všechny 
pracovníky stanovením minimálních 
požadavků na právo odpojit se. Tato 
směrnice by měla být prováděna v souladu 
se směrnicemi 2003/88/ES, (EU) 
2019/1152 a (EU) 2019/1158.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Anne Sander

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Praktická opatření pro výkon práva 
pracovníků na odpojení a provádění tohoto 
práva zaměstnavatelem by mělo být možné 
schválit prostřednictvím kolektivní 
smlouvy uzavřené mezi sociálními 
partnery nebo na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Členské státy by měly 
zajistit, aby zaměstnavatelé pracovníkům 
poskytli písemné prohlášení, ve kterém 
budou tato praktická opatření stanovena.

19. Praktická opatření pro výkon práva 
pracovníků na odpojení a provádění tohoto 
práva zaměstnavatelem by mělo být možné 
schválit prostřednictvím kolektivní 
smlouvy uzavřené mezi sociálními 
partnery nebo na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Členské státy by měly 
zajistit, aby zaměstnavatelé poskytovali 
pracovníkům nezbytné informace, aniž by 
to představovalo nadměrnou 
administrativní zátěž pro podniky, 
zejména malé a střední podniky a velmi 
malé podniky.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 224
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Praktická opatření pro výkon práva 
pracovníků na odpojení a provádění tohoto 
práva zaměstnavatelem by mělo být možné 
schválit prostřednictvím kolektivní 
smlouvy uzavřené mezi sociálními 
partnery nebo na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Členské státy by měly 
zajistit, aby zaměstnavatelé pracovníkům 
poskytli písemné prohlášení, ve kterém 
budou tato praktická opatření stanovena.

19. Praktická opatření pro výkon práva 
pracovníků na odpojení a provádění tohoto 
práva zaměstnavatelem by mělo být možné 
schválit prostřednictvím kolektivní 
smlouvy uzavřené mezi sociálními 
partnery nebo na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Členské státy by měly 
prostřednictvím vnitrostátních orgánů 
inspekce práce a ve spolupráci s orgánem 
ELA zajistit, aby zaměstnavatelé 
pracovníkům poskytli písemné prohlášení, 
v němž tato praktická opatření stanoví.

Or. ro

Pozměňovací návrh 225
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. Praktická opatření pro výkon práva 
pracovníků na odpojení a provádění tohoto 
práva zaměstnavatelem by mělo být možné 
schválit prostřednictvím kolektivní 
smlouvy uzavřené mezi sociálními 
partnery nebo na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Členské státy by měly 
zajistit, aby zaměstnavatelé pracovníkům 
poskytli písemné prohlášení, ve kterém 
budou tato praktická opatření stanovena.

19. Praktická opatření pro výkon práva 
pracovníků na odpojení a provádění tohoto 
práva zaměstnavatelem by mohlo být 
možné schválit prostřednictvím kolektivní 
smlouvy uzavřené mezi sociálními 
partnery nebo na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Členské státy by měly 
zajistit, aby zaměstnavatelé pracovníkům 
poskytli písemné prohlášení, ve kterém 
budou tato praktická opatření stanovena.

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. Nezávislost sociálních partnerů by 
měla být respektována. Členské státy by 
měly mít možnost umožnit sociálním 
partnerům zachovat, sjednávat, uzavírat a 
vymáhat kolektivní smlouvy za účelem 
vymáhání všech nebo některých 
ustanovení této směrnice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 227
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. Nezávislost sociálních partnerů by 
měla být respektována. Členské státy by 
měly mít možnost umožnit sociálním 
partnerům zachovat, sjednávat, uzavírat a 
vymáhat kolektivní smlouvy za účelem 
vymáhání všech nebo některých ustanovení 
této směrnice.

20. Nezávislost sociálních partnerů by 
měla být respektována. Členské státy by 
měly umožnit sociálním partnerům 
zachovat, sjednávat, uzavírat a vymáhat 
kolektivní smlouvy za účelem vymáhání 
všech nebo některých ustanovení této 
směrnice.

Or. pt

Pozměňovací návrh 228
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. Nezávislost sociálních partnerů by 
měla být respektována. Členské státy by 
měly mít možnost umožnit sociálním 
partnerům zachovat, sjednávat, uzavírat a 
vymáhat kolektivní smlouvy za účelem 
vymáhání všech nebo některých ustanovení 
této směrnice.

20. Nezávislost sociálních partnerů by 
měla být respektována. Členské státy by 
měly podpořit sociální partnery v 
zachovávání, sjednávání, uzavírání a 
vymáhání kolektivních smluv za účelem 
vymáhání všech nebo některých ustanovení 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Členské státy by měly v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi zajistit účinné zapojení 
sociálních partnerů a podpořit a posílit 
sociální dialog za účelem provádění 
ustanovení této směrnice. Členské státy by 
také měly mít možnost provedením této 
směrnice pověřit sociální partnery, jestliže 
o to sociální partneři společně požádají a 
jestliže členské státy přijmou všechna 
nezbytná opatření k zajištění toho, aby 
mohly kdykoli zaručit výsledky 
vyžadované touto směrnicí.

21. Členské státy by měly v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi zajistit účinné zapojení 
sociálních partnerů a podpořit a posílit 
sociální dialog za účelem provádění 
ustanovení této směrnice. Členské státy by 
také měly mít možnost provedením této 
směrnice pověřit sociální partnery, jestliže 
o to sociální partneři požádají a jestliže 
členské státy přijmou všechna nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby mohly 
kdykoli zaručit výsledky vyžadované touto 
směrnicí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 230
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Zaměstnavatelům by nemělo být 
umožněno uplatňovat výjimky z 
požadavku provádět právo odpojit se 
jiným způsobem než prostřednictvím 
kolektivní smlouvy či smlouvy mezi 
sociálními partnery na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Taková smlouva by také 
měla stanovit kritéria pro stanovení 
náhrady za jakoukoli práci vykonanou 
mimo pracovní dobu. Mělo by být možné, 
aby tato náhrada měla podobu pracovní 
dovolené či finanční náhrady. Finanční 
náhrada by v takovém případě měla být 
alespoň ve výši obvyklé odměny 
pracovníka.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Zaměstnavatelům by nemělo být 
umožněno uplatňovat výjimky z 
požadavku provádět právo odpojit se jiným 
způsobem než prostřednictvím kolektivní 
smlouvy či smlouvy mezi sociálními 
partnery na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Taková smlouva by také 
měla stanovit kritéria pro stanovení 
náhrady za jakoukoli práci vykonanou 
mimo pracovní dobu. Mělo by být možné, 
aby tato náhrada měla podobu pracovní 
dovolené či finanční náhrady. Finanční 
náhrada by v takovém případě měla být 
alespoň ve výši obvyklé odměny 

22. Zaměstnavatelům by nemělo být 
umožněno uplatňovat výjimky z 
požadavku provádět právo odpojit se jiným 
způsobem než prostřednictvím kolektivní 
smlouvy či smlouvy mezi sociálními 
partnery na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Taková smlouva by také 
měla stanovit kritéria pro stanovení 
náhrady za jakoukoli práci vykonanou 
mimo pracovní dobu. Mělo by být možné, 
aby tato náhrada měla podobu pracovní 
dovolené či finanční náhrady. Finanční 
náhrada by v takovém případě měla být 
alespoň ve výši obvyklé odměny 
pracovníka. V případě dohody o 
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pracovníka. náhradách za práci přesčas by tato 
ustanovení měla zajistit, aby byl dodržen 
celkový cíl zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví pracovníků, zejména pokud jde o 
ustanovení obsažená v právních 
předpisech o pracovní době.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Zaměstnavatelům by nemělo být 
umožněno uplatňovat výjimky z 
požadavku provádět právo odpojit se jiným 
způsobem než prostřednictvím kolektivní 
smlouvy či smlouvy mezi sociálními 
partnery na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Taková smlouva by také 
měla stanovit kritéria pro stanovení 
náhrady za jakoukoli práci vykonanou 
mimo pracovní dobu. Mělo by být možné, 
aby tato náhrada měla podobu pracovní 
dovolené či finanční náhrady. Finanční 
náhrada by v takovém případě měla být 
alespoň ve výši obvyklé odměny 
pracovníka.

22. Zaměstnavatelům by nemělo být 
umožněno uplatňovat výjimky z 
požadavku provádět právo odpojit se. 
Taková smlouva by také měla stanovit 
kritéria pro stanovení náhrady za jakoukoli 
práci vykonanou mimo pracovní dobu. 
Mělo by být možné, aby tato náhrada měla 
podobu pracovní dovolené či finanční 
náhrady. Finanční náhrada by v takovém 
případě měla být alespoň ve výši obvyklé 
odměny pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(22) Zaměstnavatelům by nemělo být 
umožněno uplatňovat výjimky z 

(22) Zaměstnavatelům by nemělo být 
umožněno uplatňovat výjimky z 
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požadavku provádět právo odpojit se jiným 
způsobem než prostřednictvím kolektivní 
smlouvy či smlouvy mezi sociálními 
partnery na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Taková smlouva by také 
měla stanovit kritéria pro stanovení 
náhrady za jakoukoli práci vykonanou 
mimo pracovní dobu. Mělo by být možné, 
aby tato náhrada měla podobu pracovní 
dovolené či finanční náhrady. Finanční 
náhrada by v takovém případě měla být 
alespoň ve výši obvyklé odměny 
pracovníka.

požadavku provádět právo odpojit se v 
souladu s platnými vnitrostátními 
právními předpisy týkajícími se 
kolektivních smluv. Taková smlouva by 
také měla stanovit kritéria pro stanovení 
náhrady za jakoukoli práci vykonanou 
mimo pracovní dobu. Mělo by být možné, 
aby tato náhrada měla podobu pracovní 
dovolené či finanční náhrady. Finanční 
náhrada by v takovém případě měla být 
alespoň ve výši obvyklé odměny 
pracovníka.

Or. pl

Pozměňovací návrh 234
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Zaměstnavatelům by nemělo být 
umožněno uplatňovat výjimky z 
požadavku provádět právo odpojit se jiným 
způsobem než prostřednictvím kolektivní 
smlouvy či smlouvy mezi sociálními 
partnery na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Taková smlouva by také 
měla stanovit kritéria pro stanovení 
náhrady za jakoukoli práci vykonanou 
mimo pracovní dobu. Mělo by být možné, 
aby tato náhrada měla podobu pracovní 
dovolené či finanční náhrady. Finanční 
náhrada by v takovém případě měla být 
alespoň ve výši obvyklé odměny 
pracovníka.

22. Zaměstnavatelům by nemělo být 
umožněno uplatňovat výjimky z 
požadavku provádět právo odpojit se jiným 
způsobem než prostřednictvím kolektivní 
smlouvy či smlouvy mezi sociálními 
partnery na úrovni podniku 
zaměstnavatele. Taková smlouva by také 
měla stanovit kritéria pro stanovení 
náhrady za jakoukoli práci vykonanou 
mimo pracovní dobu, ať se jedná o jakkoli 
krátkou dobu. Mělo by být možné, aby 
tato náhrada měla podobu pracovní 
dovolené či finanční náhrady. Finanční 
náhrada by v takovém případě měla být 
alespoň ve výši obvyklé odměny 
pracovníka.

Or. ro

Pozměňovací návrh 235
Eugen Tomac
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Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. Pracovníci, kteří uplatňují svá práva 
stanovená touto směrnicí, by měli být 
chráněni před jakýmikoli nepříznivými 
následky, včetně propuštění či jiných 
odvetných opatření. Tito pracovníci by 
také měli být chráněni před 
diskriminačními opatřeními, jako je ztráta 
příjmu nebo možnosti povýšení.

23. Pracovníci, kteří uplatňují svá práva 
stanovená touto směrnicí, by měli být 
chráněni před jakýmikoli nepříznivými 
následky, včetně propuštění či jiných 
odvetných opatření. Tito pracovníci by 
také měli být chráněni před 
diskriminačními opatřeními, jako je ztráta 
příjmu nebo možnosti povýšení. 
Zaměstnavatelé by neměli podporovat 
pracovní kulturu „stále připojen“, v rámci 
níž prémie a povýšení získají pouze ti, 
kteří pracují, aniž by uplatňovali své 
právo odpojit se. Osoby, které hlásí 
případy nedodržení práva na odpojení na 
pracovišti, by navíc měly být chráněny 
před penalizací.

Or. ro

Pozměňovací návrh 236
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. Pracovníci by měli požívat 
odpovídající soudní a správní ochrany před 
jakýmkoli nepříznivým zacházením v 
reakci na uplatnění nebo pokus o uplatnění 
práv stanovených touto směrnicí, včetně 
práva na nápravu a práva na zahájení 
správního nebo soudního řízení za účelem 
zajištění souladu s touto směrnicí.

24. Pracovníci by měli požívat 
odpovídající a rychlé soudní a správní 
ochrany před jakýmkoli nepříznivým 
zacházením v reakci na uplatnění nebo 
pokus o uplatnění práv stanovených touto 
směrnicí, včetně práva na nápravu a práva 
na zahájení správního nebo soudního řízení 
za účelem zajištění souladu s touto 
směrnicí.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 237
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. Členské státy mohou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi 
stanovit opatření pro výkon práva odpojit 
se stanoveného touto směrnicí. Členské 
státy by měly stanovit účinné, přiměřené a 
odrazující sankce za porušení povinností 
vyplývajících z této směrnice.

25. Členské státy mohou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi 
stanovit ustanovení stanovená touto 
směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. Členské státy mohou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi 
stanovit opatření pro výkon práva odpojit 
se stanoveného touto směrnicí. Členské 
státy by měly stanovit účinné, přiměřené a 
odrazující sankce za porušení povinností 
vyplývajících z této směrnice.

25. Členské státy mohou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi 
stanovit opatření pro výkon práva odpojit 
se stanoveného touto směrnicí. Členské 
státy by měly mít možnost stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za porušení 
povinností vyplývajících z této směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. Členské státy mohou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi 
stanovit opatření pro výkon práva odpojit 
se stanoveného touto směrnicí. Členské 
státy by měly stanovit účinné, přiměřené a 
odrazující sankce za porušení povinností 
vyplývajících z této směrnice.

25. Členské státy by měly v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi 
stanovit opatření pro prosazování práva 
odpojit se stanoveného touto směrnicí. 
Členské státy by měly stanovit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za porušení 
povinností vyplývajících z této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. Členské státy mohou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi 
stanovit opatření pro výkon práva odpojit 
se stanoveného touto směrnicí. Členské 
státy by měly stanovit účinné, přiměřené a 
odrazující sankce za porušení povinností 
vyplývajících z této směrnice.

25. (Netýká se českého znění.)

Or. it

Pozměňovací návrh 241
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(25) Členské státy mohou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi 
stanovit opatření pro výkon práva odpojit 

(25) Členské státy mohou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, 
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi 
stanovit opatření pro výkon práva odpojit 
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se stanoveného touto směrnicí. Členské 
státy by měly stanovit účinné, přiměřené a 
odrazující sankce za porušení povinností 
vyplývajících z této směrnice.

se stanoveného touto směrnicí. Členské 
státy by měly stanovit účinné a přiměřené 
sankce pro případy porušení povinností 
vyplývajících z této směrnice.

Or. pl

Pozměňovací návrh 242
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. Důkazní břemeno při dokazování, 
že nedošlo k propuštění nebo 
rovnocenným nepříznivým důsledkům z 
toho důvodu, že pracovník uplatnil nebo 
se pokusil uplatnit své právo odpojit se, by 
měl nést zaměstnavatel, předloží-li 
pracovník soudu nebo jinému 
příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že byl propuštěn nebo 
vystaven nepříznivým důsledkům z těchto 
důvodů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 243
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a nezasahuje tudíž do práva 
členských států přijmout nebo zachovat 
příznivější ustanovení. Tato směrnice by 
neměla být platným důvodem ke snížení 
obecné úrovně ochrany poskytované 
pracovníkům v oblasti působnosti této 

27. Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a nezasahuje tudíž do práva 
členských států přijmout nebo zachovat 
příznivější ustanovení. Tato směrnice - a 
její provádění - by neměla být platným 
důvodem ke snížení obecné úrovně 
ochrany poskytované pracovníkům v 
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směrnice. oblasti působnosti této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Příloha I – bod odůvodnění 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. Pro vyhodnocení dopadu této 
směrnice by měla Komise spolu s 
členskými státy nadále pokračovat ve 
vzájemné spolupráci s cílem vypracovat 
srovnatelné statistiky a údaje o uplatňování 
práv stanovených touto směrnicí.

29. Pro vyhodnocení dopadu této 
směrnice by měla Komise spolu s 
členskými státy nadále pokračovat ve 
vzájemné spolupráci, za podpory orgánu 
ELA, s cílem vypracovat srovnatelné 
statistiky a údaje o uplatňování práv 
stanovených touto směrnicí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 245
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, které umožní pracovníkům 
využívajícím digitální nástroje, včetně 
IKT, za účelem práce, aby uplatňovali své 
právo odpojit se, a zajistí, aby 
zaměstnavatelé toto právo svých 
pracovníků respektovali. Týká se všech 
odvětví, jak ve veřejné, tak v soukromé 
sféře, a všech pracovníků, včetně 
pracovníků na zavolanou, osob 
vykonávajících občasnou práci, osob 
pracujících na základě poukazu, 
pracovníků platforem, stážistů a učňů, 
pokud splňují kritéria pro určení statusu 

1. Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky týkající se organizace práce 
pracovníků na dálku, včetně jejich práva 
odpojit se, a zajistí, aby zaměstnavatelé 
respektovali práva svých pracovníků na 
dobu odpočinku.
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pracovníka stanovená SDEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, které umožní pracovníkům 
využívajícím digitální nástroje, včetně 
IKT, za účelem práce, aby uplatňovali své 
právo odpojit se, a zajistí, aby 
zaměstnavatelé toto právo svých 
pracovníků respektovali. Týká se všech 
odvětví, jak ve veřejné, tak v soukromé 
sféře, a všech pracovníků, včetně 
pracovníků na zavolanou, osob 
vykonávajících občasnou práci, osob 
pracujících na základě poukazu, 
pracovníků platforem, stážistů a učňů, 
pokud splňují kritéria pro určení statusu 
pracovníka stanovená SDEU.

1. Tato směrnice stanoví a prosazuje 
minimální požadavky, které umožní 
pracovníkům využívajícím digitální 
nástroje, včetně IKT, za účelem práce, aby 
uplatňovali a prosazovali své právo odpojit 
se, a zajistí, aby zaměstnavatelé toto právo 
svých pracovníků respektovali. Týká se 
všech odvětví, jak ve veřejné, tak v 
soukromé sféře, bez ohledu na velikost 
podniku, a všech pracovníků, nezávisle od 
jejich statusu a jejich pracovních 
ujednání, včetně pracovníků na zavolanou, 
osob vykonávajících občasnou práci, osob 
pracujících na základě poukazu, 
pracovníků platforem, stážistů a učňů, 
pokud splňují kritéria pro určení statusu 
pracovníka stanovená SDEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, které umožní pracovníkům 
využívajícím digitální nástroje, včetně 
IKT, za účelem práce, aby uplatňovali své 
právo odpojit se, a zajistí, aby 

1. Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, které umožní pracovníkům, 
aby uplatňovali své právo odpojit se, a 
zajistí, aby zaměstnavatelé toto právo 
svých pracovníků respektovali. Týká se 
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zaměstnavatelé toto právo svých 
pracovníků respektovali. Týká se všech 
odvětví, jak ve veřejné, tak v soukromé 
sféře, a všech pracovníků, včetně 
pracovníků na zavolanou, osob 
vykonávajících občasnou práci, osob 
pracujících na základě poukazu, 
pracovníků platforem, stážistů a učňů, 
pokud splňují kritéria pro určení statusu 
pracovníka stanovená SDEU.

všech odvětví, jak ve veřejné, tak v 
soukromé sféře, a všech pracovníků, včetně 
pracovníků na zavolanou, osob 
vykonávajících občasnou práci, osob 
pracujících na základě poukazu, 
pracovníků platforem, stážistů a učňů, 
pokud splňují kritéria pro určení statusu 
pracovníka stanovená SDEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 1 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice upřesňuje a doplňuje 
směrnice 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
(EU) 2019/1158 pro účely uvedené v 
odstavci 1.

2. Tato směrnice upřesňuje, doplňuje 
a prosazuje směrnice 2003/88/ES, (EU) 
2019/1152 a (EU) 2019/1158, jakož i 
směrnici Rady 89/391/EHS  pro účely 
uvedené v odstavci 1, a její provádění 
musí plně respektovat požadavky 
stanovené v těchto směrnicích a nesmí mít 
žádný nepříznivý dopad na pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 1 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice upřesňuje a doplňuje 
směrnice 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
(EU) 2019/1158 pro účely uvedené v 
odstavci 1.

2. Tato směrnice upřesňuje a doplňuje 
směrnice 2003/88/ES, (EU) 2019/1152 a 
(EU) 2019/1158 pro účely uvedené v 
odstavci 1, aniž jsou dotčeny požadavky 
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stanovené v uvedených směrnicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) „odpojením se“ nevykonávání 
pracovních úkonů a nevyřizování pracovní 
komunikace prostřednictvím digitálních 
nástrojů mimo pracovní dobu, a to přímo či 
nepřímo;

(1) „odpojením se“ nevykonávání 
pracovních úkonů a nevyřizování pracovní 
komunikace prostřednictvím digitálních 
nástrojů mimo smluvně sjednanou 
pracovní dobu, a to přímo či nepřímo;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) „odpojením se“ nevykonávání 
pracovních úkonů a nevyřizování pracovní 
komunikace prostřednictvím digitálních 
nástrojů mimo pracovní dobu, a to přímo či 
nepřímo;

(1) „odpojením se“ nevykonávání 
pracovních úkonů a nevyřizování pracovní 
komunikace prostřednictvím digitálních 
nástrojů mimo smluvně sjednanou 
pracovní dobu, a to přímo či nepřímo;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1a) „prací na dálku“ organizace 
a/nebo výkon práce využívající 
informačních technologií v kontextu 
pracovní smlouvy/poměru, kdy práce, 
která by mohla být také vykonávána v 
prostorách zaměstnavatele, je prováděna 
mimo tyto prostory;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1b) „pracovníkem na dálku“ jakákoli 
osoba, která vykonává práci na dálku;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(2) „pracovní dobou“ pracovní doba ve 
smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 2003/88/ES;

(2) „smluvně sjednanou pracovní 
dobou“ pracovní doba sjednaná v pracovní 
smlouvě či kolektivní smlouvě ve smyslu 
čl. 2 bodu 1 směrnice 2003/88/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Dennis Radtke
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Návrh usnesení
Příloha I – čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(2) „pracovní dobou“ pracovní doba ve 
smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 2003/88/ES.

(2) „pracovní dobou“ smluvně 
sjednaná pracovní doba ve smyslu čl. 2 
bodu 1 směrnice 2003/88/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(2a) „dobou odpočinku“ doba 
odpočinku ve smyslu čl. 2 bodu 2 
směrnice 2003/88/ES.

Or. pl

Pozměňovací návrh 257
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 2a
Dobrovolný charakter

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby:
a) práce na dálku byla pro dotčeného 
pracovníka a zaměstnavatele dobrovolná;
b) zaměstnavatel začlenil požadavek na 
práci na dálku do původního popisu 
práce;
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c) pokud práce na dálku není součástí 
požadavků v původním popisu práce, 
zaměstnavatel a zaměstnanec sjednali 
dobrovolnou dohodu o práci na dálku, 
přičemž si obě strany vyhradí právo 
odmítnout;
d) pokud uspořádání práce na dálku bylo 
sjednáno v souladu s odstavci b) nebo c), 
zaměstnavatel poskytl zaměstnanci 
všechny příslušné informace v souladu se 
směrnicí 91/533/EHS, včetně příslušných 
kolektivních smluv a informací týkajících 
se práva odpojit se;
e) změna uspořádání práce na práci na 
dálku neovlivnila zaměstnanecký status 
pracovníka na dálku;
f) pokud bylo uspořádání práce na dálku 
sjednáno v souladu s odstavcem c), byla 
do kolektivní či individuální smlouvy 
zahrnuta možnost reverzibility této 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 2b
Podmínky zaměstnání

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby práce na dálku neměla 
vliv na pracovní podmínky pracovníka na 
dálku a aby tito pracovníci měli stejná 
práva zaručená příslušnými právními 
předpisy a kolektivními smlouvami, jako 
mají srovnatelní pracovníci pracující v 
prostorách zaměstnavatele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 259
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 2c
Vybavení

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby:
a) zaměstnavatel objasnil záležitosti 
týkající se pracovního vybavení, 
odpovědnosti a nákladů a pracovníka na 
dálku o nich informoval před začátkem 
výkonu práce na dálku;
b) zaměstnavatel byl odpovědný za 
poskytnutí, instalaci a údržbu vybavení 
nezbytného pro práci na dálku, pokud 
není výslovně dohodnuto, že pracovník na 
dálku bude využívat vlastního vybavení, 
přičemž bude objasněna otázka 
odpovědnosti za vzniklé ztráty a škody a 
obě strany se na ní dohodnou;
c) zaměstnavatel přispěl na výdaje spojené 
s prací na dálku nebo je uhradil, 
konkrétně náklady na komunikaci;
d) zaměstnavatel byl v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
kolektivními smlouvami odpovědný za 
vzniklé ztráty a škody na vybavení, které 
využívá pracovník na dálku;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 3 – odst. -1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. Členské státy zajistí, aby pracovní 
zátěž a výkonnostní normy odpovídaly 
těm, které se vztahují na srovnatelné 
pracovníky pracující v prostorách 
zaměstnavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 3 – odst. 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé pracovníkům poskytli 
možnost uplatňovat jejich právo odpojit se.

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby 
zaměstnavatelé dodržovali dobu 
odpočinku pracovníků na dálku tím, že 
jim poskytnou možnost uplatňovat jejich 
právo odpojit se

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 3 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé zaznamenávali pracovní 
dobu každého pracovníka objektivním, 
spolehlivým a přístupným způsobem. 
Každý pracovník bude mít kdykoli 
možnost obdržet na žádost záznam své 
pracovní doby.

vypouští se

Or. pl



AM\1212000CS.docx 137/173 PE655.974v01-00

CS

Pozměňovací návrh 263
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 3 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé zaznamenávali pracovní 
dobu každého pracovníka objektivním, 
spolehlivým a přístupným způsobem. 
Každý pracovník bude mít kdykoli 
možnost obdržet na žádost záznam své 
pracovní doby.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 264
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 3 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé zaznamenávali pracovní 
dobu každého pracovníka objektivním, 
spolehlivým a přístupným způsobem. 
Každý pracovník bude mít kdykoli 
možnost obdržet na žádost záznam své 
pracovní doby.

2. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé zaznamenávali pracovní 
dobu každého pracovníka objektivním, 
spolehlivým a přístupným způsobem. 
Každý pracovník bude mít kdykoli 
možnost obdržet na žádost záznam své 
pracovní doby. Zástupci pracovníků 
budou mít k těmto záznamům přístup se 
souhlasem pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 3 – odst. 3



PE655.974v01-00 138/173 AM\1212000CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé prováděli právo odpojit se 
spravedlivým, zákonným a 
transparentním způsobem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 3 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé prováděli právo odpojit se 
spravedlivým, zákonným a transparentním 
způsobem.

3. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé prováděli právo odpojit se 
spravedlivým, zákonným a transparentním 
způsobem, s ohledem na právo 
pracovníků na soukromí a v souladu s 
pravidly pro ochranu osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
pracovníci mohli uplatňovat právo odpojit 
se a aby zaměstnavatelé toto právo 
prováděli. Členské státy za tímto účelem 
zajistí alespoň následující pracovní 
podmínky:

1. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé přijali alespoň následující 
opatření:

Or. en



AM\1212000CS.docx 139/173 PE655.974v01-00

CS

Pozměňovací návrh 268
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pracovníci 
mohli uplatňovat právo odpojit se a aby 
zaměstnavatelé toto právo prováděli. 
Členské státy za tímto účelem zajistí 
alespoň následující pracovní podmínky:

1. Členské státy zajistí, aby všichni 
pracovníci mohli uplatňovat právo odpojit 
se a aby zaměstnavatelé toto právo 
prováděli. Členské státy za tímto účelem 
zajistí alespoň následující pracovní 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pracovníci 
mohli uplatňovat právo odpojit se a aby 
zaměstnavatelé toto právo prováděli. 
Členské státy za tímto účelem zajistí 
alespoň následující pracovní podmínky:

1. Členské státy zajistí, aby pracovníci 
mohli uplatňovat právo odpojit se během 
doby odpočinku. Členské státy za tímto 
účelem zajistí alespoň následující pracovní 
podmínky:

Or. pl

Pozměňovací návrh 270
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů využívaných k 
pracovním účelům, včetně veškerých 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů a dalších 
komunikačních zařízení mimo sjednanou 
pracovní dobu, včetně veškerých 
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dohledu, které souvisejí s prací; monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, které souvisejí s prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Evelyn Regner, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů využívaných k 
pracovním účelům, včetně veškerých 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, které souvisejí s prací;

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů mimo 
sjednanou pracovní dobu, včetně 
veškerých monitorovacích nástrojů nebo 
nástrojů dohledu, které souvisejí s prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů využívaných k 
pracovním účelům, včetně veškerých 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, které souvisejí s prací;

a) zavedené postupy týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů využívaných k 
pracovním účelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Tomáš Zdechovský
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Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů využívaných k 
pracovním účelům, včetně veškerých 
monitorovacích nástrojů nebo nástrojů 
dohledu, které souvisejí s prací;

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů využívaných k 
pracovním účelům, včetně veškerých 
monitorovacích nástrojů, které souvisejí s 
prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) způsob, jakým zaměstnavatelé 
zaznamenávají pracovní dobu;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 275
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) způsob, jakým zaměstnavatelé 
zaznamenávají pracovní dobu;

b) systém pro zaznamenávání 
pracovní doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) obsah a četnost zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele, 
včetně hodnocení psychosociálních rizik, s 
ohledem na právo odpojit se;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 277
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) obsah a četnost zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele, 
včetně hodnocení psychosociálních rizik, s 
ohledem na právo odpojit se;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) obsah a četnost zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele, 
včetně hodnocení psychosociálních rizik, s 
ohledem na právo odpojit se;

c) obsah a četnost zdravotních a 
bezpečnostních posouzení zaměstnavatele, 
včetně hodnocení psychosociálních rizik, s 
ohledem na právo odpojit se, a výstražných 
postupů pro případ, že dojde ke zhoršení 
tělesného či duševního zdraví pracovníků;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 279
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) kritéria pro uplatnění jakékoli 
odchylky od požadavku, aby 
zaměstnavatelé prováděli právo 
pracovníků odpojit se;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) v případě odchylky podle písmene 
d) kritéria pro určení způsobu výpočtu 
náhrady za práci vykonanou mimo 
pracovní dobu;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 281
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) v případě odchylky podle písmene 
d) kritéria pro určení způsobu výpočtu 
náhrady za práci vykonanou mimo 
pracovní dobu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 282
Anne Sander

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) opatření na zvyšování povědomí, 
včetně školení na pracovišti, která 
provedou zaměstnavatelé s ohledem na 
pracovní podmínky podle tohoto odstavce.

f) opatření na zvyšování povědomí, 
včetně školení na pracovišti, která 
provedou zaměstnavatelé s ohledem na 
pracovní podmínky podle tohoto odstavce, 
včetně prevence pracovní izolace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 283
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) opatření na zvyšování povědomí, 
včetně školení na pracovišti, která 
provedou zaměstnavatelé s ohledem na 
pracovní podmínky podle tohoto odstavce.

f) opatření na zvyšování povědomí, 
včetně školení na pracovišti během 
pracovní doby, která provedou 
zaměstnavatelé s ohledem na pracovní 
podmínky podle tohoto odstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Anne Sander

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Tato opatření budou přijata způsobem 
srozumitelným pro zaměstnavatele a 
umožní jim v případě potřeby získat 



AM\1212000CS.docx 145/173 PE655.974v01-00

CS

podporu při zavádění a zajišťování práva 
odpojit se.

Or. fr

Pozměňovací návrh 285
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jakákoli odchylka podle prvního 
pododstavce písm. d) je umožněna pouze 
ve výjimečných situacích, např. při zásahu 
vyšší moci či jiných nouzových situacích, 
a to za podmínky, že zaměstnavatel 
každému dotčenému pracovníkovi při 
každém uplatnění této odchylky poskytne 
písemné zdůvodnění, ve kterém doloží 
potřebu tohoto kroku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jakákoli odchylka podle prvního 
pododstavce písm. d) je umožněna pouze 
ve výjimečných situacích, např. při zásahu 
vyšší moci či jiných nouzových situacích, 
a to za podmínky, že zaměstnavatel 
každému dotčenému pracovníkovi při 
každém uplatnění této odchylky poskytne 
písemné zdůvodnění, ve kterém doloží 
potřebu tohoto kroku.

Výše uvedená opatření mohou být přijata 
prostřednictvím právních a správních 
předpisů nebo prostřednictvím 
kolektivních smluv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 287
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jakákoli odchylka podle prvního 
pododstavce písm. d) je umožněna pouze 
ve výjimečných situacích, např. při zásahu 
vyšší moci či jiných nouzových situacích, a 
to za podmínky, že zaměstnavatel každému 
dotčenému pracovníkovi při každém 
uplatnění této odchylky poskytne písemné 
zdůvodnění, ve kterém doloží potřebu 
tohoto kroku.

Jakákoli odchylka podle prvního 
pododstavce písm. d) je umožněna pouze 
ve výjimečných situacích, např. při zásahu 
vyšší moci či jiných nouzových situacích, a 
to za podmínky, že zaměstnavatel každému 
dotčenému pracovníkovi při každém 
uplatnění této odchylky poskytne písemné 
zdůvodnění, ve kterém doloží potřebu 
tohoto kroku. Při posuzování takové 
odchylky bude zohledněna zvláštní situace 
svobodných pracovníků či pracovníků s 
pečovatelskými povinnostmi, které mají 
vůči dětem či zdravotně postiženým 
osobám.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jakákoli odchylka podle prvního 
pododstavce písm. d) je umožněna pouze 
ve výjimečných situacích, např. při zásahu 
vyšší moci či jiných nouzových situacích, 
a to za podmínky, že zaměstnavatel 
každému dotčenému pracovníkovi při 
každém uplatnění této odchylky poskytne 
písemné zdůvodnění, ve kterém doloží 
potřebu tohoto kroku.

Jakákoli odchylka podle prvního 
pododstavce písm. d) je umožněna pouze v 
případě zásahu vyšší moci, a to za 
podmínky, že zaměstnavatel každému 
dotčenému pracovníkovi při každém 
uplatnění této odchylky poskytne písemné 
zdůvodnění, ve kterém doloží potřebu 
tohoto kroku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zakáží zaměstnavatelům 
odchylovat se od požadavku na provádění 
práva odpojit se podle prvního 
pododstavce písm. d) jiným způsobem než 
prostřednictvím smlouvy mezi sociálními 
partnery podle odstavců 2 a 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zakáží zaměstnavatelům 
odchylovat se od požadavku na provádění 
práva odpojit se podle prvního 
pododstavce písm. d) jiným způsobem než 
prostřednictvím smlouvy mezi sociálními 
partnery podle odstavců 2 a 3.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 291
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zakáží zaměstnavatelům 
odchylovat se od požadavku na provádění 
práva odpojit se podle prvního pododstavce 
písm. d) jiným způsobem než 
prostřednictvím smlouvy mezi sociálními 
partnery podle odstavců 2 a 3.

Členské státy zakáží zaměstnavatelům 
odchylovat se od požadavku na provádění 
práva odpojit se podle prvního pododstavce 
písm. d) jiným způsobem než 
prostřednictvím kolektivní smlouvy mezi 
sociálními partnery podle odstavců 2 a 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zakáží zaměstnavatelům 
odchylovat se od požadavku na provádění 
práva odpojit se podle prvního pododstavce 
písm. d) jiným způsobem než 
prostřednictvím smlouvy mezi sociálními 
partnery podle odstavců 2 a 3.

Členské státy zakáží zaměstnavatelům 
odchylovat se od požadavku na provádění 
práva odpojit se podle prvního pododstavce 
písm. d) jiným způsobem než 
prostřednictvím kolektivní smlouvy mezi 
sociálními partnery podle odstavců 2 a 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy doporučí zaměstnavatelům, 
aby jakoukoli odchylku od požadavku na 
provádění práva odpojit se podle bodu d) 
prvního pododstavce uplatňovali pokud 
možno formu kolektivní smlouvy.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 294
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Náhrada za práci odvedenou mimo 
pracovní dobu podle prvního pododstavce 
písm. e) může mít podobu pracovní 
dovolené nebo finanční náhrady. 
Finanční náhrada bude v takovém 
případě alespoň ve výši obvyklé odměny 
pracovníka.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 295
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Náhrada za práci odvedenou mimo 
pracovní dobu podle prvního pododstavce 
písm. e) může mít podobu pracovní 
dovolené nebo finanční náhrady. 
Finanční náhrada bude v takovém 
případě alespoň ve výši obvyklé odměny 
pracovníka.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner
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Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Náhrada za práci odvedenou mimo 
pracovní dobu podle prvního pododstavce 
písm. e) může mít podobu pracovní 
dovolené nebo finanční náhrady. Finanční 
náhrada bude v takovém případě alespoň 
ve výši obvyklé odměny pracovníka.

Náhrada za práci odvedenou mimo 
pracovní dobu podle prvního pododstavce 
písm. e) může mít podobu pracovní 
dovolené nebo finanční náhrady. Finanční 
náhrada bude v takovém případě alespoň 
ve výši obvyklé odměny pracovníka. 
Pokud je smluvena odměna za práci 
přesčas, musí tato smlouva zajistit, aby 
byly dodrženy právní předpisy týkající se 
pracovní doby.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Náhrada za práci odvedenou mimo 
pracovní dobu podle prvního pododstavce 
písm. e) může mít podobu pracovní 
dovolené nebo finanční náhrady. Finanční 
náhrada bude v takovém případě alespoň 
ve výši obvyklé odměny pracovníka.

Náhrada za práci odvedenou mimo 
pracovní dobu podle prvního pododstavce 
písm. e) může mít podobu pracovní 
dovolené nebo finanční náhrady v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi. Finanční náhrada bude v 
takovém případě alespoň ve výši obvyklé 
odměny pracovníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pověřit 
sociální partnery, aby uzavřeli kolektivní 
smlouvy zajišťující pracovní podmínky 
podle odstavce 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pověřit 
sociální partnery, aby uzavřeli kolektivní 
smlouvy zajišťující pracovní podmínky 
podle odstavce 1.

2. Členské státy v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi vybídnou sociální partnery, aby 
uzavřeli kolektivní smlouvy na 
vnitrostátní, regionální a/nebo odvětvové 
úrovni zajišťující pracovní podmínky 
podle odstavce 1 a zřídili více výborů pro 
bezpečnost a ochranu zdraví s cílem 
zajistit častější a vhodnější posouzení 
rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pověřit 
sociální partnery, aby uzavřeli kolektivní 
smlouvy zajišťující pracovní podmínky 
podle odstavce 1.

2. Členské státy vybídnou sociální 
partnery, aby uzavřeli kolektivní smlouvy 
na vnitrostátní, regionální a/nebo 
odvětvové úrovni zajišťující pracovní 
podmínky podle odstavce 1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 301
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pověřit 
sociální partnery, aby uzavřeli kolektivní 
smlouvy zajišťující pracovní podmínky 
podle odstavce 1.

2. Členské státy mohou pověřit 
sociální partnery na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni, aby uzavřeli kolektivní 
smlouvy zajišťující pracovní podmínky 
podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pověřit 
sociální partnery, aby uzavřeli kolektivní 
smlouvy zajišťující pracovní podmínky 
podle odstavce 1.

2. Členské státy mohou pověřit 
sociální partnery, aby uzavřeli kolektivní 
smlouvy zajišťující pracovní podmínky 
podle odstavce 1 a jejich provádění.

Or. pt

Pozměňovací návrh 303
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud členské státy neuplatní 
možnost uvedenou v odstavci 2, zajistí, 
aby se sociální partneři dohodli na 
pracovních podmínkách podle odstavce 1 
na úrovni podniku zaměstnavatele.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 304
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud členské státy neuplatní 
možnost uvedenou v odstavci 2, zajistí, 
aby se sociální partneři dohodli na 
pracovních podmínkách podle odstavce 1 
na úrovni podniku zaměstnavatele.

3. Pokud není možné uzavřít 
smlouvu v souladu s odstavcem 2, členské 
státy zajistí, aby se sociální partneři 
smluvně dohodli na pracovních 
podmínkách podle odstavce 1 na úrovni 
podniku zaměstnavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud členské státy neuplatní 
možnost uvedenou v odstavci 2, zajistí, aby 
se sociální partneři dohodli na pracovních 
podmínkách podle odstavce 1 na úrovni 
podniku zaměstnavatele.

3. Pokud členské státy neuplatní 
možnost uvedenou v odstavci 2, zajistí, aby 
se sociální partneři dohodli na pracovních 
podmínkách nebo s nimi tyto podmínky 
byly konzultovány podle odstavce 1 na 
úrovni podniku zaměstnavatele.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 306
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud členské státy neuplatní 
možnost uvedenou v odstavci 2, zajistí, aby 
se sociální partneři dohodli na pracovních 
podmínkách podle odstavce 1 na úrovni 
podniku zaměstnavatele.

3. Pokud členské státy neuplatní 
možnost uvedenou v odstavci 2, zajistí, aby 
se sociální partneři, pokud je to možné, 
dohodli na pracovních podmínkách podle 
odstavce 1 na úrovni podniku 
zaměstnavatele.

Or. pl

Pozměňovací návrh 307
Alex Agius Saliba, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud členské státy neuplatní 
možnost uvedenou v odstavci 2, zajistí, aby 
se sociální partneři dohodli na pracovních 
podmínkách podle odstavce 1 na úrovni 
podniku zaměstnavatele.

3. Pokud členské státy neuplatní 
možnost uvedenou v odstavci 2, zajistí, aby 
se sociální partneři dohodli na pracovních 
podmínkách podle odstavce 1 na nižší 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Milan Brglez, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Estrella 
Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. Členské státy po konzultaci se 
sociálními partnery na vnitrostátní úrovni 
mohou zavést přesná ustanovení týkající 
se podmínek uvedených v odstavci 1 s 
cílem zajistit příslušnou úroveň ochrany v 
souladu s právními předpisy Unie a 
zajistit, aby pracovníci, na které se 
nevztahuje kolektivní smlouva na žádné 
úrovni, mohli své právo odpojit se 
vymáhat.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. Po konzultaci se sociálními 
partnery na vnitrostátní úrovni mohou 
členské státy zavést přesná ustanovení s 
cílem zajistit příslušnou úroveň ochrany v 
souladu s právem Unie a zajistit, aby 
pracovníci, na které se nevztahuje 
kolektivní smlouva na žádné úrovni, 
mohli své právo odpojit se vymáhat.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byla 
zaměstnavatelům zakázána diskriminace, 

1. Členské státy zajistí, aby byla 
zaměstnavatelům zakázána diskriminace, 
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méně příznivé zacházení, propouštění a 
jiná nepříznivá opatření z důvodu, že 
pracovník uplatnil nebo se pokusil uplatnit 
své právo odpojit se.

méně příznivé zacházení, propouštění a 
jiná nepříznivá opatření z důvodu, že 
pracovník uplatnil nebo se pokusil uplatnit 
své právo odpojit se. Zaměstnavatelům 
musí být zakázáno podporovat pracovní 
kulturu „stále připojen“, v rámci níž 
prémie a povýšení získají pouze ti, kteří 
pracují, aniž by uplatňovali své právo 
odpojit se.

Or. ro

Pozměňovací návrh 311
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byla 
zaměstnavatelům zakázána diskriminace, 
méně příznivé zacházení, propouštění a 
jiná nepříznivá opatření z důvodu, že 
pracovník uplatnil nebo se pokusil uplatnit 
své právo odpojit se.

1. Členské státy zajistí, aby byli 
pracovníci na dálku chráněni před 
diskriminací, méně příznivým zacházením, 
propouštěním a jinými nepříznivými 
opatřeními přijatými zaměstnavatelem z 
důvodu, že pracovník uplatnil nebo se 
pokusil uplatnit své právo odpojit se.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé chránili pracovníky, 
včetně zástupců pracovníků, před 
jakýmkoli nepříznivým zacházením nebo 
před nepříznivými následky v důsledku 
stížnosti podané zaměstnavateli nebo 
jakéhokoli řízení zahájeného s cílem 

vypouští se
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vymáhat dodržení práv stanovených v této 
směrnici.

Or. pl

Pozměňovací návrh 313
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
zaměstnavatelé chránili pracovníky, 
včetně zástupců pracovníků, před 
jakýmkoli nepříznivým zacházením nebo 
před nepříznivými následky v důsledku 
stížnosti podané zaměstnavateli nebo 
jakéhokoli řízení zahájeného s cílem 
vymáhat dodržení práv stanovených v této 
směrnici.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Yana Toom, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy pracovníci, kteří se 
domnívají, že byli propuštěni z důvodu, že 
uplatnili nebo se pokusili uplatnit své 
právo odpojit se, předložili soudu nebo 
jinému příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k takovému 
propuštění došlo z těchto důvodů, a 
přísluší zaměstnavateli, aby prokázal, že 
se propuštění zakládalo na jiných 
důvodech.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 315
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy pracovníci, kteří se 
domnívají, že byli propuštěni z důvodu, že 
uplatnili nebo se pokusili uplatnit své 
právo odpojit se, předložili soudu nebo 
jinému příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k takovému 
propuštění došlo z těchto důvodů, a přísluší 
zaměstnavateli, aby prokázal, že se 
propuštění zakládalo na jiných důvodech.

3. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy pracovníci, kteří se 
domnívají, že byli propuštěni nebo se stali 
obětí nepříznivého zacházení z důvodu, že 
uplatnili nebo se pokusili uplatnit své 
právo odpojit se, předložili soudu nebo 
jinému příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k takovému 
propuštění či nepříznivému zacházení 
došlo z těchto důvodů, a přísluší 
zaměstnavateli, aby prokázal, že se 
propuštění či nepříznivé zacházení 
zakládalo na jiných důvodech.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy pracovníci, kteří se 
domnívají, že byli propuštěni z důvodu, že 
uplatnili nebo se pokusili uplatnit své 
právo odpojit se, předložili soudu nebo 
jinému příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k takovému 
propuštění došlo z těchto důvodů, a přísluší 
zaměstnavateli, aby prokázal, že se 
propuštění zakládalo na jiných důvodech.

3. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy pracovníci, kteří se 
domnívají, že byli propuštěni nebo se stali 
obětí nepříznivého zacházení z důvodu, že 
uplatnili nebo se pokusili uplatnit své 
právo odpojit se, předložili soudu nebo 
jinému příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k takovému 
propuštění či nepříznivému zacházení 
došlo z těchto důvodů, a přísluší 
zaměstnavateli, aby prokázal, že se 
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propuštění či nepříznivé zacházení 
zakládalo na jiných důvodech.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Odstavec 3 nebrání členským 
státům přijmout pravidla o dokazování, 
která jsou pro pracovníky příznivější.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 318
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Odstavec 3 nebrání členským 
státům přijmout pravidla o dokazování, 
která jsou pro pracovníky příznivější.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Členské státy nemusí uplatňovat 
odstavec 3 na řízení, v nichž zjišťování 

vypouští se
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skutkového stavu přísluší soudu nebo 
příslušnému orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 5 – odst. 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Odstavec 3 se nevztahuje na trestní 
řízení, pokud členské státy nestanoví 
jinak.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Právo na nápravu

1. Členské státy zajistí, aby 
pracovníci, jejichž právo odpojit se je 
porušováno, měli přístup k účinnému a 
nestrannému řešení sporů a právo na 
nápravu v případě porušení jejich práv 
vyplývajících z této směrnice.
2. Členské státy zajistí, aby odborové 
organizace nebo jiní zástupci pracovníků 
měli pravomoc zapojit se jménem 
dotčených pracovníků nebo na jejich 
podporu a s jejich souhlasem do 
jakéhokoli správního nebo soudního 
řízení s cílem zajistit dodržování či 
prosazování této směrnice.
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Or. en

Pozměňovací návrh 322
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 6 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
pracovníci, jejichž právo odpojit se je 
porušováno, měli přístup k účinnému a 
nestrannému řešení sporů a právo na 
nápravu v případě porušení jejich práv 
vyplývajících z této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby 
pracovníci, jejichž právo odpojit se je 
porušováno, měli přístup k účinnému, 
externímu a nestrannému řešení sporů a 
právo na nápravu v případě porušení jejich 
práv vyplývajících z této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 6 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
pracovníci, jejichž právo odpojit se je 
porušováno, měli přístup k účinnému a 
nestrannému řešení sporů a právo na 
nápravu v případě porušení jejich práv 
vyplývajících z této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby 
pracovníci, jejichž právo odpojit se je 
porušováno, měli přístup k rychlému, 
účinnému a nestrannému řešení sporů a 
právo na nápravu v případě porušení jejich 
práv vyplývajících z této směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 324
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 6 – odst. 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby 
pracovníci, jejichž právo odpojit se je 
porušováno, měli přístup k účinnému a 
nestrannému řešení sporů a právo na 
nápravu v případě porušení jejich práv 
vyplývajících z této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby 
pracovníci, jejichž právo odpojit se je 
porušováno, měli přístup k účinnému, 
rychlému a nestrannému řešení sporů a 
právo na nápravu v případě porušení jejich 
práv vyplývajících z této směrnice.

Or. ro

Pozměňovací návrh 325
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Povinnost poskytovat informace

Členské státy zajistí, aby zaměstnavatelé 
poskytovali každému pracovníkovi 
dostatečné informace o jeho právu odpojit 
se, mimo jiné formou písemného 
prohlášení, v němž budou stanoveny 
podmínky jakýchkoli platných 
kolektivních smluv nebo jiných dohod. 
Tyto informace musí obsahovat alespoň:
a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů k pracovním 
účelům, včetně veškerých monitorovacích 
nástrojů nebo nástrojů dohledu, které 
souvisejí s prací, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 1 písm. a);
b) způsob zaznamenávání pracovní 
doby, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. 
b);
c) zdravotní a bezpečnostní posouzení 
zaměstnavatele s ohledem na právo 
odpojit se, včetně hodnocení 
psychosociálních rizik, jak je uvedeno v 
čl. 4 odst. 1 písm. c);
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d) kritéria pro uplatnění jakékoli 
odchylky od požadavku, aby 
zaměstnavatelé prováděli právo odpojit se, 
jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. d);
e) v případě odchylky podle písmene 
d) tohoto článku, kritéria pro určení 
způsobu výpočtu náhrady za práci 
vykonanou mimo pracovní dobu, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. e);
f) opatření na zvyšování povědomí, 
včetně školení na pracovišti, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. f);
g) opatření na ochranu pracovníků 
před nepříznivým zacházením v souladu s 
článkem 5;
h) opatření pro uplatňování práva 
pracovníků na nápravu v souladu s 
článkem 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Anne Sander

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby zaměstnavatelé 
poskytovali každému pracovníkovi 
dostatečné informace o jeho právu odpojit 
se, mimo jiné formou písemného 
prohlášení, v němž budou stanoveny 
podmínky jakýchkoli platných kolektivních 
smluv nebo jiných dohod. Tyto informace 
musí obsahovat alespoň:

Členské státy zajistí, aby zaměstnavatelé 
poskytovali každému pracovníkovi 
dostatečné informace o jeho právu odpojit 
se mimo jiné formou písemného 
prohlášení, v němž budou stanoveny 
podmínky jakýchkoli platných kolektivních 
smluv nebo jiných dohod, přičemž tato 
povinnost nezpůsobí nadměrnou 
administrativní zátěž podnikům, zejména 
malým a středním podnikům a 
mikropodnikům. Tyto informace musí 
obsahovat alespoň:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 327
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby zaměstnavatelé 
poskytovali každému pracovníkovi 
dostatečné informace o jeho právu odpojit 
se, mimo jiné formou písemného 
prohlášení, v němž budou stanoveny 
podmínky jakýchkoli platných 
kolektivních smluv nebo jiných dohod. 
Tyto informace musí obsahovat alespoň:

Členské státy zajistí, aby zaměstnavatelé 
poskytovali každému pracovníkovi 
dostatečné informace o jeho právu odpojit 
se. Tyto informace musí obsahovat 
alespoň:

Or. pl

Pozměňovací návrh 328
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby zaměstnavatelé 
poskytovali každému pracovníkovi 
dostatečné informace o jeho právu odpojit 
se, mimo jiné formou písemného 
prohlášení, v němž budou stanoveny 
podmínky jakýchkoli platných kolektivních 
smluv nebo jiných dohod. Tyto informace 
musí obsahovat alespoň:

Členské státy zajistí, aby zaměstnavatelé 
písemně poskytovali každému 
pracovníkovi jasné, dostatečné a adekvátní 
informace o jeho právu odpojit se, mimo 
jiné formou písemného prohlášení, v němž 
budou stanoveny podmínky jakýchkoli 
platných kolektivních smluv nebo jiných 
dohod. Tyto informace musí obsahovat 
alespoň:

Or. it

Pozměňovací návrh 329
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. a



AM\1212000CS.docx 165/173 PE655.974v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů k pracovním 
účelům, včetně veškerých monitorovacích 
nástrojů nebo nástrojů dohledu, které 
souvisejí s prací, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 1 písm. a);

a) praktická ujednání technické a 
organizační povahy potřebná pro vypnutí 
digitálních nástrojů k pracovním účelům, 
včetně veškerých monitorovacích nástrojů 
nebo nástrojů dohledu, které souvisejí s 
prací, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. a) 
a stanovení doby odpočinku, aby bylo 
zajištěno, že ji pracovníci skutečně 
využívají, mohou vést osobní život a 
mohou svobodně rozvíjet své citové a 
sociální vztahy;

Or. it

Pozměňovací návrh 330
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů k pracovním 
účelům, včetně veškerých monitorovacích 
nástrojů nebo nástrojů dohledu, které 
souvisejí s prací, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 1 písm. a);

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů k pracovním 
účelům mimo sjednanou pracovní dobu, 
včetně veškerých monitorovacích nástrojů 
nebo nástrojů dohledu, které souvisejí s 
prací, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. 
a);

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů k pracovním 

a) praktická ujednání týkající se 
vypnutí digitálních nástrojů k pracovním 
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účelům, včetně veškerých monitorovacích 
nástrojů nebo nástrojů dohledu, které 
souvisejí s prací, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 1 písm. a);

účelům, včetně veškerých monitorovacích 
nástrojů, které souvisejí s prací, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. a);

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) způsob zaznamenávání pracovní 
doby, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. 
b);

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 333
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) způsob zaznamenávání pracovní 
doby, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. 
b);

b) systém pro zaznamenávání 
pracovní doby, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 
1 písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. c
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) zdravotní a bezpečnostní posouzení 
zaměstnavatele s ohledem na právo 
odpojit se, včetně hodnocení 
psychosociálních rizik, jak je uvedeno v 
čl. 4 odst. 1 písm. c);

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 335
Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) zdravotní a bezpečnostní posouzení 
zaměstnavatele s ohledem na právo 
odpojit se, včetně hodnocení 
psychosociálních rizik, jak je uvedeno v 
čl. 4 odst. 1 písm. c);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) kritéria pro uplatnění jakékoli 
odchylky od požadavku, aby 
zaměstnavatelé prováděli právo odpojit se, 
jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. d);

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 337
Petra De Sutter

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) v případě odchylky podle písmene 
d) tohoto článku, kritéria pro určení 
způsobu výpočtu náhrady za práci 
vykonanou mimo pracovní dobu, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. e);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) opatření na zvyšování povědomí, 
včetně školení na pracovišti, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. f);

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 339
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) opatření na ochranu pracovníků 
před nepříznivým zacházením v souladu s 
článkem 5;

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 340
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

h) opatření pro uplatňování práva 
pracovníků na nápravu v souladu s 
článkem 6.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 341
Yana Toom

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě této směrnice nebo příslušných již 
platných předpisů týkajících se práv, která 
spadají do oblasti působnosti této 
směrnice, a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy tyto 
sankce a opatření oznámí Komisi do … 
[dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost] a neprodleně jí oznámí 
všechny jejich následné změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel
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Návrh usnesení
Příloha I – čl. 8 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě této směrnice nebo příslušných již 
platných předpisů týkajících se práv, která 
spadají do oblasti působnosti této směrnice, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy tyto sankce a 
opatření oznámí Komisi do … [dva roky 
po vstupu této směrnice v platnost] a 
neprodleně jí oznámí všechny jejich 
následné změny.

Členské státy mohou stanovit sankce za 
porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě této směrnice nebo příslušných 
již platných předpisů týkajících se práv, 
která spadají do oblasti působnosti této 
směrnice, a v takovém případě přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování, zejména pokud je ohroženo 
tělesné či duševní zdraví pracovníků. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy tyto 
sankce a opatření oznámí Komisi do … 
[dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost] a neprodleně jí oznámí všechny 
jejich následné změny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 8 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě této směrnice nebo příslušných již 
platných předpisů týkajících se práv, která 
spadají do oblasti působnosti této směrnice, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy tyto sankce a 
opatření oznámí Komisi do … [dva roky 
po vstupu této směrnice v platnost] a 
neprodleně jí oznámí všechny jejich 
následné změny.

(Netýká se českého znění.)

Or. it
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Pozměňovací návrh 344
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 8 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě této směrnice nebo příslušných již 
platných předpisů týkajících se práv, která 
spadají do oblasti působnosti této směrnice, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy tyto sankce a 
opatření oznámí Komisi do … [dva roky 
po vstupu této směrnice v platnost] a 
neprodleně jí oznámí všechny jejich 
následné změny.

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě této směrnice nebo příslušných již 
platných předpisů týkajících se práv, která 
spadají do oblasti působnosti této směrnice, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy tyto sankce a 
opatření oznámí Komisi do … [dva roky 
po vstupu této směrnice v platnost] a 
neprodleně jí oznámí všechny jejich 
následné změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 8 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě této směrnice nebo příslušných již 
platných předpisů týkajících se práv, která 
spadají do oblasti působnosti této směrnice, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy tyto sankce a 
opatření oznámí Komisi do … [dva roky 
po vstupu této směrnice v platnost] a 
neprodleně jí oznámí všechny jejich 
následné změny.

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých na 
základě této směrnice nebo příslušných již 
platných předpisů týkajících se práv, která 
spadají do oblasti působnosti této směrnice, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné a přiměřené. 
Členské státy tyto sankce a opatření 
oznámí Komisi do … [dva roky po vstupu 
této směrnice v platnost] a neprodleně jí 
oznámí všechny jejich následné změny.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 346
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 10 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Do... [pět let po vstupu této 
směrnice v platnost] a poté každé dva roky 
předloží členské státy Komisi zprávu o 
všech relevantních informacích týkajících 
se praktického provádění a uplatňování této 
směrnice, jakož i ukazatelů hodnocení 
prováděcích postupů práva odpojit se, ve 
které uvedou příslušná stanoviska 
vnitrostátních sociálních partnerů.

1. Do... [tři roky po vstupu této 
směrnice v platnost] a poté každé dva roky 
předloží členské státy Komisi zprávu o 
všech relevantních informacích týkajících 
se praktického provádění a uplatňování této 
směrnice, jakož i ukazatelů hodnocení 
prováděcích postupů práva odpojit se, ve 
které uvedou příslušná stanoviska 
vnitrostátních sociálních partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
José Gusmão, Marc Botenga

Návrh usnesení
Příloha I – čl. 10 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Na základě informací poskytnutých 
členskými státy podle odstavce 1 Komise 
do ... [šest let po vstupu této směrnice v 
platnost] a poté každé dva roky předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění a uplatňování této směrnice a 
zváží, zda jsou zapotřebí další opatření, 
včetně případných změn této směrnice.

2. Na základě informací poskytnutých 
členskými státy podle odstavce 1 Komise 
do ... [čtyři roky po vstupu této směrnice v 
platnost] a poté každé dva roky předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění a uplatňování této směrnice a 
zváží, zda jsou zapotřebí další opatření, 
včetně případných změn této směrnice.

Or. en
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