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Pozměňovací návrh 15
Gabriele Stauner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Mateřské dovolená podle této 
směrnice není v rozporu s placenou nebo 
neplacenou rodičovskou dovolenou 
stanovenou členskými státy a v žádném 
případě nemá za cíl obcházet tyto modely. 
Mateřská a rodičovská dovolená se 
doplňují a právě ve vzájemné souhře 
mohou zajistit lepší sladění pracovního 
a rodinného života. O tom, zda se rodiče 
po narození dítěte brzy vrátí do 
zaměstnání nebo využijí možností 
poskytovaných členskými státy, jako je 
rodičovská dovolená, rozhodují pouze 
sami rodiče.

Or. de

Odůvodnění

Komise vytváří ve své důvodové zprávě umělý protiklad mezi mateřskou a rodičovskou 
dovolenou. Mateřská a rodičovská dovolená stojí vedle sebe a mohou zajistit lepší sladění 
pracovního a rodinného života, a to zejména ve vzájemné souhře. 

Pozměňovací návrh 16
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

porodu.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla směrnice v členských státech provedena v souladu s cílem zajistit zdraví 
a bezpečnost pracovníků, měla by Komise prozkoumat a sledovat, jak členské státy využívají 
povolených výjimek ze směrnice o pracovní době, které de facto znamenají, že směrnice 
v daném členském státě vůbec neplatí. 

Pozměňovací návrh 17
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Mezinárodní organizace práce 
doporučuje, aby měla mateřská dovolená 
minimální délku trvání osmnáct týdnů, 
během kterých je vyplácena plná výše 
předchozích výdělků ženy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „Odpovídající“ pracovní místo 
uvedené v čl. 11 odst. 2 písm. c) je 
definováno jako pracovní místo, které má 
v podstatných aspektech stejné rysy jako 
předchozí pracovní místo, a to z hlediska 



AM\769559CS.doc 5/32 PE420.190v01-00

CS

odměny i pracovní náplně.

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ženy by proto měly být chráněny před 
diskriminací na základě těhotenství nebo 
mateřské dovolené a měly by mít 
k dispozici odpovídající prostředky právní 
ochrany.

(13) Ženy by proto měly být chráněny před 
diskriminací na základě těhotenství nebo 
mateřské dovolené a měly by mít 
k dispozici odpovídající prostředky právní 
ochrany, aby byla dodržována jejich práva 
na důstojné pracovní podmínky a lepší 
slučitelnost rodinného a pracovního 
života.

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 21
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Oběti diskriminace na základě 
pohlaví by měly mít přiměřenou právní 
ochranu. V zájmu zajištění účinnější 
ochrany by rovněž mělo být možné, aby se 
na řízení v souladu s příslušným 
rozhodnutím členského státu podílely 
jménem oběti nebo za účelem její podpory 
sdružení, organizace a jiné právnické 
osoby, aniž jsou dotčeny vnitrostátní 
předpisy týkající se zastupování 
a obhajoby u soudu.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 1 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„1a. Cílem této směrnice je rovněž zlepšit 
pracovní podmínky těhotných 
zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 
porodu, které zůstávají na trhu práce nebo 
se na něj vrací, a zlepšit soulad mezi 
pracovním, soukromým a rodinným 
životem.“
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Or. en

Odůvodnění

Vložený pododstavec má za cíl rozšířit působnost směrnice a umožňuje, aby byly zahrnuty 
i otázky pružné pracovní doby, dovolené pro otce aj.

Pozměňovací návrh 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Rámcová směrnice o zdraví a bezpečnosti se nevztahuje na osoby pracující v domácnosti. Do 
ochrany mateřství by však měly být výslovně zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

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

Or. en

Odůvodnění

Rámcová směrnice o zdraví a bezpečnosti se nevztahuje osoby pracující v domácnosti. Do 
ochrany mateřství by však měly být výslovně zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Odůvodnění

Rámcová směrnice o zdraví a bezpečnosti se nevztahuje na osoby pracující v domácnosti. Do 
ochrany mateřství však by měly být výslovně zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1d. V čl. 3 odst. 1 se vzkládá nový 
pododstavec, který zní:
„Obecné zásady uvedené v prvním 
pododstavci jsou pravidelně 
vyhodnocovány a případně upravovány, 
a to nejméně jednou za pět let počínaje 
rokem 2012.“

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení: je třeba, aby obecné zásady byly vždy aktuální s ohledem na současný vývoj 
a nejnovější poznatky.

Pozměňovací návrh 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1e. V článku 4 se název nahrazuje tímto:
„Hodnocení, informování a konzultace“
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Or. en

Odůvodnění

Reprodukčními poruchami jsou ohroženi muži i ženy. Vzhledem k jejich významu i před 
okamžikem početí by proto měly být zohledněny obecněji.

Pozměňovací návrh 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Reprodukčními poruchami jsou ohroženi muži i ženy. Vzhledem k jejich významu i před 
okamžikem početí by proto měly být zohledněny obecněji.

Pozměňovací návrh 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

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

Or. en

Odůvodnění

Reprodukčními poruchami jsou ohroženi muži i ženy. Vzhledem k jejich významu i před 
okamžikem početí by proto měly být zohledněny obecněji.

Pozměňovací návrh 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1h. V čl. 4 odst. 1 se první odrážka 
nahrazuje tímto:
„- zhodnotit všechna rizika pro 
bezpečnost a zdraví a všechny možné 
účinky na těhotenství nebo kojení 
zaměstnankyň ve smyslu článku 2 
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a zaměstnankyň, které jsou 
pravděpodobně v některé ze situací 
uvedených v článku 2,“

Or. en

Odůvodnění

Reprodukčními poruchami jsou ohroženi muži i ženy. Vzhledem k jejich významu i před 
okamžikem početí by proto měly být zohledněny obecněji.

Pozměňovací návrh 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Reprodukčními poruchami jsou ohroženi muži i ženy. Vzhledem k jejich významu i před 
okamžikem početí by proto měly být zohledněny obecněji.
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Pozměňovací návrh 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 j (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1j. V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Není-li úprava jejích pracovních 
podmínek nebo pracovní doby technicky 
nebo objektivně proveditelná [...], 
přijme zaměstnavatel nezbytná opatření 
k převedení zaměstnankyně na jiné 
pracovní místo.“

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení: současné znění různých pododstavců poskytuje zaměstnavatelům příliš mnoho 
příležitostí k námitkám, že nemohou pracoviště upravit tak, aby mohli nabídnout jiné pracovní 
místo. I po vypuštění tohoto velmi obecného textu mají zaměstnavatelé dostatečný prostor pro 
argumentaci, že tyto alternativy nejsou technicky nebo objektivně proveditelné. 

Pozměňovací návrh 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 k (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1k. V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Není-li převedení na jiné 
pracovní místo technicky nebo 
objektivně proveditelné [...], je dotyčné 
zaměstnankyni přiznáno volno v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
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zvyklostmi na celé období nezbytné 
k ochraně její bezpečnosti nebo jejího 
zdraví.“

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení: současné znění různých pododstavců poskytuje zaměstnavatelům příliš mnoho 
příležitostí k námitkám, že nemohou pracoviště upravit tak, aby mohli nabídnout jiné pracovní 
místo. I po vypuštění tohoto velmi obecného textu mají zaměstnavatelé dostatečný prostor pro 
argumentaci, že tyto alternativy nejsou technicky nebo objektivně proveditelné. 

Pozměňovací návrh 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1l. v čl. 7 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
b) uvolnění z práce nebo prodloužení 
mateřské dovolené v případech, kdy toto 
převedení není technicky nebo 
objektivně proveditelné [...].“

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná vypouští se



AM\769559CS.doc 15/32 PE420.190v01-00

CS

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

Or. de

Odůvodnění

Stávající ustanovení o čtrnáctitýdenní dovolené by mělo zůstat zachováno, neboť poskytuje 
členským státům potřebný prostor pro vytváření jiných modelů, než je mateřská dovolená, 
a pro jejich vzájemné kombinování. K těmto modelům patří zejména rodičovská dovolená, 
kterou mohou využívat i otcové. Členské státy již takové modely vyvinuly. Německo zavedlo 
systém rodičovské dovolené, která bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou a může 
trvat až tři roky, přičemž po 14 měsíců jsou vypláceny rodičovské příspěvky.

Pozměňovací návrh 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Jamila Madeira

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

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

(1) Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že zaměstnankyně 
ve smyslu článku 2 mají nárok na 
nepřetržité období nejméně osmnácti týdnů 
mateřské dovolené s možností vybrat si na 
vlastní žádost až dva týdny této dovolené 
před porodem.

Or. pt

Odůvodnění

Cílem je, aby zaměstnankyně byly ochráněny před případným nátlakem zaměstnavatelů, aby 
si nepovinnou část mateřské dovolené vybraly již před porodem. 

Pozměňovací návrh 38
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Odstavec 2 by měl platit i nadále v současném znění. Je třeba zohlednit zvyklosti v členských 
státech. Rovněž je třeba vzít v úvahu to, že aby mohly podniky plánovat svou činnost, 
potřebují určitou jistotu ohledně délky mateřské dovolené. 
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Pozměňovací návrh 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Po dohodě se zaměstnavatelem může 
nastávající matka nebo matka, která již 
porodila, tuto dobu volně rozložit před 
porodem nebo po něm.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Gabriele Stauner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou 
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy mohou část mateřské 
dovolené, která je podle této směrnice 
povinná, rozšířit na nejvýše osm týdnů po 
porodu, popř. na nejvýše šest týdnů před 
porodem, pokud má zaměstnankyně 
možnost podat kdykoli odvolatelné 
prohlášení, v němž výslovně uvede, že je 
ochotna vykonávat své zaměstnání 
v průběhu tohoto rozšířeného období. 
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Toto prohlášení může zaměstnankyně 
kdykoli odvolat.

Or. de

Odůvodnění

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt. 

Pozměňovací návrh 41
Elizabeth Lynne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
porodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zaměstnankyně musí délku mateřské 
dovolené oznámit nejméně dva měsíce 
před zvoleným datem nástupu. 

Or. de

Odůvodnění

Zavedením povinnosti oznamovat délku mateřské dovolené získávají podniky jistotu, kterou 
potřebují pro plánování své činnosti. V opačném případě by měly podniky, zejména MSP, 
obrovské problémy s vnitřní organizací.

Pozměňovací návrh 43
Jamila Madeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt
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Odůvodnění

Postižené matky čelí ve společnosti dalším problémům, a proto mnohé z nich potřebují delší 
mateřskou dovolenou, aby si zvykly na novou situaci a aby se jejich rodinný život odvíjel 
normálním způsobem. 

Pozměňovací návrh 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Doba, kterou zaměstnankyně stráví 
před porodem nebo po porodu na 
nemocenské dovolené kvůli zdravotním 
potížím souvisejícím s těhotenstvím, se 
k čtrnáctitýdennímu období přičítá.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zajistit, aby byly do záruk v případě nemoci zahrnuty i případy, kdy je 
diagnostikována poporodní deprese. Tato porucha postihuje 10–15 % žen a má závažné 
důsledky pro pracovní i rodinný život.

Pozměňovací návrh 46
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby byla poporodní deprese 
klasifikována jako nemoc, která je 
důvodem k uznání pracovní neschopnosti, 
a podporují osvětové kampaně za účelem 
šíření vhodných informací o poporodní 
depresi a působení proti předsudkům 
a stigmatizaci dosud spojené s tímto 
onemocněním.

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zajistit, aby byly do záruk v případě nemoci zahrnuty i případy, kdy je 
diagnostikována poporodní deprese. Tato porucha postihuje 10–15 % žen a má závažné 
důsledky pro pracovní i rodinný život.

Pozměňovací návrh 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Článek 10
Zákaz výpovědi

vypouští se

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

Or. de
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Odůvodnění

Článek 10 směrnice by se neměl měnit. Měla by zůstat v platnosti pravidla ochrany před 
výpovědí podle stávající směrnice 92/85/EHS.

Pozměňovací návrh 48
Gabriele Stauner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Zákaz výpovědi do konce čtvrtého měsíce po porodu se zdá být lepší. Matky je třeba zvláště 
chránit právě v období po skončení mateřské dovolené – v prvních týdnech, kdy jsou zpět 
v práci. V tomto období se musejí vyrovnat s prvními praktickými konflikty, když se snaží uvést 
v soulad své zaměstnání a rodinný život. Jde nám tedy o to, aby konec období, kdy není možné 
dát výpověď, nebyl povinně vázán na konec mateřské dovolené. 

Pozměňovací návrh 49
Elisabeth Schroedter

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

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Jamila Madeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Odůvodnění

V tomto období musí zaměstnavatel uvádět důvody výpovědi vždy písemně, bez ohledu na 
zvláštní přání zaměstnankyně.
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Pozměňovací návrh 51
Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno právo vrátit se na svá pracovní 
místa nebo na odpovídající místa za 
podmínek, které pro ně nejsou méně 
příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, na které by měly 
během své nepřítomnosti nárok; ve 
výjimečných případech, například 
v případě restrukturalizace nebo při 
rozsáhlých změnách ve výrobních 
procesech, musí mít zaměstnankyně vždy 
možnost hovořit se zaměstnavatelem 
o důsledcích těchto změn pro jejich 
pracovní, a tím i osobní situaci.

Or. ro

Pozměňovací návrh 52
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
by si měly zachovat svou možnost 
profesního rozvoje prostřednictvím 
školicích a vzdělávacích opatření.

Or. de
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Odůvodnění

Zaměstnankyně je třeba podporovat. Přitom však by neměl být stanovován nárok na 
dodatečná opatření, neboť řada členských států neuznává žádný takový nárok ani pro 
zaměstnance obecně. Proto by neměl být zaváděn ani pro zaměstnankyně ve smyslu článku 2.

Pozměňovací návrh 53
Gabriele Stauner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Členské státy jsou povinny zajistit, 
aby doba mateřské dovolené byla 
započítávána do doby zaměstnání pro 
účely důchodového zabezpečení a aby 
zaměstnankyně nebyly tím, že jsou na 
mateřské dovolené, žádným způsobem 
znevýhodněny s ohledem na důchodové 
zabezpečení.

Or. de

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby zaměstnankyně nebyly tím, že využijí mateřské dovolené, žádným 
způsobem znevýhodněny z hlediska důchodových nároků. Tomu musí členské státy zabránit 
a vyrovnat případnou ztrátu důchodových nároků. 

Pozměňovací návrh 54
Rovana Plumb

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

ca) nárok zaměstnankyň ve smyslu článku 
2 na průběžné vzdělávání v zájmu 
zachování jejich potenciálního profesního 
rozvoje.

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu, 
v mezích případného stropu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Tento 
strop by neměl být nižší než 90 % dávek, 
které by zaměstnankyně ve smyslu článku 
2 obdržela v případě přerušení své činnosti 
z důvodů spojených s jejím zdravotním 
stavem. Členské státy mohou určit, na 
základě jakého období se tento průměrný 
plat vypočítá.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba preferovat snížení horní hranice, aby členské státy měly větší flexibilitu pro 
přizpůsobení své legislativy.
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Pozměňovací návrh 56
Kathy Sinnott

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) Vkládá se nový bod, který zní: 
„5a. Členské státy přijmou opatření, 
kterými zajistí, aby zaměstnavatelé 
poskytovali dostatečné přestávky a vhodné 
podmínky pro zaměstnankyně, které se 
vrátily z mateřské dovolené a přejí si 
pokračovat v kojení.“

Or. en

Odůvodnění

Podle doporučení WHO č. A55/15 by měly děti být po prvních šest měsíců života výhradně 
kojeny, aby byl zajištěn jejich optimální růst, vývoj a zdraví. Po tomto období by měly děti 
dostávat přiměřeně výživnou a bezpečnou doplňkovou stravu pro splnění jejich rozvíjejících 
se nutričních potřeb, přičemž kojení by mělo pokračovat až do věku dvou let, případně déle. 
Tento článek se vkládá proto, aby se ženám umožnilo pokračovat v kojení i po skončení 
šestiměsíční mateřské dovolené.

Pozměňovací návrh 57
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy přijmou v souladu se 
svými vnitrostátními soudními systémy 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby 
v případě, kdy se osoba, která se domnívá, 
že její práva podle této směrnice byla 
poškozena, a předloží soudu nebo jinému 

vypouští se
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příslušnému orgánu skutečnosti 
nasvědčující tomu, že k tomuto porušení 
došlo, příslušelo žalovanému prokázat, že
k porušení směrnice nedošlo. 
(2) Odstavec 1 nebrání členským státům 
přijmout pravidla o dokazování, která jsou 
pro žalobce příznivější. 
(3) Odstavec 1 se nevztahuje na trestní 
řízení.
(4) Členské státy nemusí uplatňovat 
odstavec 1 na řízení, v nichž skutečnosti 
případu zjišťuje soud nebo příslušný 
orgán. 
(5) Odstavce 1 až 4 se rovněž vztahují na 
všechna soudní řízení podle článku 12.

Or. de

Odůvodnění

Diskriminace z důvodu těhotenství naplňuje již dnes skutkovou podstatu diskriminace na 
základě pohlaví. Tím se uplatní také přenesení důkazního břemena na žalovanou stranu podle 
směrnice 2006/54/EHS.

Pozměňovací návrh 58
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Členské státy zajistí, aby se na 
soudních nebo správních řízeních 
stanovených touto směrnicí k prosazování 
nároků zaměstnankyň mohly jménem 
postižené osoby nebo za účelem její 
podpory podílet sdružení, organizace nebo 
jiné právnické osoby, které mají podle 
kritérií stanovených příslušnými 
vnitrostátními předpisy oprávněný zájem 
na dodržování ustanovení této směrnice, 
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a to vždy se souhlasem postižené osoby. 
(Pokud bude tento pozměňovací návrh 
přijat, bude odstavec 5 upraven takto: 
„Odstavce 1 až 4a se rovněž vztahují na 
všechna soudní řízení podle článku 12.“)

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušování vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí a přijmou všechna nezbytná 
opatření pro zajištění jejich provádění.

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby subjekt nebo 
subjekty určené podle článku 20 směrnice 
2002/73/ES, přepracované směrnicí 

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

2006/54/ES, a pověřené podporou, 
rozborem, sledováním a prosazováním 
rovného zacházení se všemi osobami bez 
diskriminace na základě pohlaví byly 
rovněž příslušné pro otázky spadající do 
působnosti této směrnice, pokud se tyto 
otázky týkají především rovného zacházení 
a nikoli pouze zdraví a bezpečnosti 
zaměstnankyň.“

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Rovana Plumb

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou přijmout 
preventivní opatření v zájmu ochrany 
a bezpečnosti těhotných zaměstnankyň 
a žen v šestinedělí;

Or. ro

Odůvodnění

Stres na pracovišti může ovlivnit psychiku žen v období těhotenství a šestinedělí a působit na 
fetus resp. novorozence.

Pozměňovací návrh 62
Jamila Madeira

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Předpisy přijaté na základě této 
směrnice je vhodné převzít do tarifních 
smluv a individuálních pracovních smluv 
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v členských státech.   

Or. pt

Odůvodnění

Zaměstnankyně svá práva často neuplatňují z pouhé neznalosti zákona, který je má chránit. 
Díky tomuto odkazu ve smlouvě bude zřejmější, jaký předpis platí v dané konkrétní situaci. 
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