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Pozměňovací návrh 30
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Rovnost mužů a žen je základní 
zásadou Evropské unie. Články 21 a 23 
Listiny základních práv Evropské unie 
zakazují jakoukoli diskriminaci na základě 
pohlaví a požadují, aby rovné postavení 
žen a mužů bylo zajištěno ve všech 
oblastech, což se rovněž týká souladu 
pracovního života s rodinným..

Or. pl

Pozměňovací návrh 31
Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice– pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 a) V rozsudku Soudního dvora 
Evropských společenství ze dne 26. února 
2006 ve věci C-506/06 Mayr/Flöckner 
Soud rozhodl, že pokud je zaměstnankyně 
znevýhodněna kvůli nepřítomnosti 
v souvislosti se zákrokem umělého 
oplodnění, jedná se o přímou diskriminaci 
na základě pohlaví.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 32
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 33
Christa Prets

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Povinná mateřská dovolená před narozením dítěte je nezbytná pro zajištění ochrany zdraví 
těhotné ženy i jejího nenarozeného dítěte. Kromě toho je důležitá, protože větší pružnost by 
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mohla způsobovat nátlakové situace, kdy by se například zaměstnavatelé snažili 
zaměstnankyně přesvědčit, aby před porodem nevyužívaly žádnou mateřskou dovolenou.

Pozměňovací návrh 34
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. sv

Odůvodnění

Dlouhá a štědrá mateřská dovolená je důležitá proto, aby rodiče mohli sladit rodinný a 
pracovní život. Mateřská dovolená však musí být právo, nikoli povinnost, proto je vhodné, aby 
povinná mateřská dovolená nebyla delší než dva týdny. Dochází k případům, kdy matka 
nemůže kojit a/nebo z jiných důvodů se rozhodne nemít dovolenou. Existují např. případy, kdy 
si otec vezme dovolenou a stará se o dítě.

Pozměňovací návrh 35
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem ke zranitelnosti těhotných 
zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po 
porodu nebo kojících zaměstnankyň, je 
nezbytné, aby měly tyto zaměstnankyně 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 

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

nejméně šestnácti po sobě jdoucích týdnů, 
rozložených před porodem nebo po 
porodu, a povinnou mateřskou dovolenou v
trvání nejméně osmi týdnů po porodu. Tato 
doba by se měla prodloužit na dvanáct 
týdnů v případě předčasného porodu, 
vícečetného porodu či kojení. Během celé 
této dovolené by zaměstnankyně měla 
nadále pobírat celý svůj předcházející 
plat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Eva-Britt Svensson

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 

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

předchozích výdělků ženy. Mateřská 
dovolená musí být právem a nikoli 
povinností, a proto povinná část nesmí být 
delší než dva týdny

Or. sv

Pozměňovací návrh 38
Urszula Krupa

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 dvacet 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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 39
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na základě zásady rovného zacházení 
Soud rovněž uznal ochranu práv žen 
vyplývajících z pracovní smlouvy, zejména 
pokud jde o jejich právo na návrat na stejné 
nebo rovnocenné pracovní místo 
s pracovními podmínkami, které nejsou 
méně příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, které byly zavedeny 
během jejich nepřítomnosti.

(12) Na základě zásady rovného zacházení 
Soud rovněž uznal ochranu práv žen 
vyplývajících z pracovní smlouvy, zejména 
pokud jde o jejich právo na návrat na 
stejné nebo rovnocenné pracovní místo 
s pracovními podmínkami, které nejsou 
méně příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, které byly zavedeny 
během jejich nepřítomnosti.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 40
Ria Oomen-Ruijten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vzhledem k demografickému vývoji 
v Evropě je nutné prostřednictvím 
cílených právních předpisů a opatření 
podporovat zvýšení porodnosti za účelem 
lepšího sladění pracovního a soukromého 
života.  

Or. nl

Pozměňovací návrh 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pro účely nezbytných opatření 
zaměřených tak, aby pomohly sladit 
zaměstnancům pracovní práva a 
povinnosti s příslušnými rodinnými právy 
a povinnostmi, je nezbytné rozšířit 
mateřskou dovolenou a otcovskou 
dovolenou i na případy osvojení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 42
Lissy Gröner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pro skutečnou rovnost žen a mužů 
je zásadní, aby měli muži nárok na 
rodičovskou dovolenou, která by byla 
stanovena závazně podobně jako mateřská 
dovolená – s výjimkou doby jejího trvání –
tak, aby byly postupně vytvořeny 
podmínky pro vyrovnanou účast mužů a 
žen na pracovním a rodinném životě. 
Totéž by mělo platit pro životní partnerky.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Urszula Krupa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Zkušenosti ukazují, že ochrana proti 
porušení práv, jež zaručuje tato směrnice, 
by byla posílena, kdyby byl subjekt nebo 
subjekty pro rovné zacházení
v jednotlivých členských státech pověřeny
rozborem problémů, zkoumáním možných 
řešení a poskytováním praktické pomoci 
obětem. Tato směrnice by tudíž měla 
obsahovat ustanovení v tomto smyslu.

(19) Zkušenosti ukazují, že ochrana proti 
porušení práv, jež zaručuje tato směrnice, 
by byla posílena, kdyby byli náležitě 
zaškolení pracovníci Ministerstva práce a 
pravomocného soudu v jednotlivých 
členských státech pověřeni rozborem 
problémů, zkoumáním možných řešení a 
poskytováním praktické pomoci obětem. 
Tato směrnice by tudíž měla obsahovat 
ustanovení v tomto smyslu.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 44
Anna Hedh

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(20) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost zachovat nebo přijmout 
příznivější ustanovení. Prováděním této 
směrnice nesmí být odůvodňováno jakékoli 
zhoršení oproti stavu, který v členském 
státě existuje, zvláště u právních předpisů 
členských států, které kombinací 
rodičovské dovolené a mateřské dovolené 
dávají matkám právo na nejméně 
osmnáctitýdenní dovolenou rozdělenou na 
dobu před a/nebo po porodu s náhradou, 
která odpovídá alespoň výši stanovené 
touto směrnicí.

Or. sv

Odůvodnění

Komise na straně osm odůvodnění návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. 
října 2008 uvádí: „vnitrostátní předpisy, které stanoví, že matce náleží alespoň 18 týdnů 
mateřské dovolené před porodem a/nebo po porodu a odměna alespoň ve výši stanovené touto 
směrnicí, se pro účely této směrnice považují za předpisy upravující mateřskou dovolenou”. 
Tímto pozměňovacím návrhem se ozřejmuje tento záměr i v bodu odůvodnění, který se ho 
týká.

Pozměňovací návrh 45
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a dává tak členským státům 
možnost zachovat nebo přijmout 
příznivější ustanovení. Prováděním této 

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

směrnice nesmí být odůvodňováno jakékoli 
zhoršení oproti stavu, který v členském 
státě existuje. Členské státy, které tak 
dosud neučinily, se důrazně vyzývají 
k tomu, aby přijaly vhodná opatření, která 
v rámci veřejného i soukromého sektoru 
zajistí rovné zacházení s těhotnými 
zaměstnankyněmi, zaměstnankyněmi 
krátce po porodu nebo kojícími 
zaměstnankyněmi a rovněž 
zaměstnankyněmi, na něž se nevztahují 
definice uvedené v článku 2  směrnice 
92/85/EHS, čímž se maximalizuje přínos 
vyšší míry porodnosti a vyšší 
zaměstnanosti žen. Proto by měly být 
zváženy daňové pobídky určené 
zaměstnavatelům.

Or. en

Justification

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have a 
family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.

Pozměňovací návrh 46
Doris Pack

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1. Vkládá se nový bod odůvodnění 8a, 
který zní:

(8a) Mateřská dovolená by podle této 
směrnice neměla odporovat pravidlům 
rodičovské dovolené stanoveným 
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v členských státech a neměla by být 
v žádném případě zaměřena na obcházení 
těchto modelů. Ochrana mateřství a 
rodičovská dovolená by se měly doplňovat 
a společně působit na zlepšování sladění 
pracovního a rodinného života. 
Rozhodnutí, vrátí-li se rodiče po porodu 
ihned znovu do zaměstnání, nebo uplatní-
li nárok na možnost např. rodičovské 
dovolené vymezenou jednotlivými 
členskými státy, by mělo náležet výlučně 
jim.

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Doris Pack

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1a. Bod odůvodnění 15 se nahrazuje 
tímto:
„vzhledem k tomu, že zranitelnost 
těhotných zaměstnankyň a 
zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň činí nezbytným 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 
nejméně dvaceti čtyř po sobě jdoucích 
týdnů, rozložených před porodem nebo 
po porodu, a povinnou mateřskou 
dovolenou v trvání nejméně osmi týdnů 
po [...] porodu;“

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení mateřské dovolené ze stávajících 14 týdnů na 24 týdnů by ženám krátce po 
porodu umožnilo, aby dítě kojily, pokud se tak rozhodnou, nepřetržitě po dobu šesti měsíců, 
aniž by musely podvodně využívat jiných možností, například hledat východisko 
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prostřednictvím lékařských osvědčení.

Pozměňovací návrh 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1) Bod odůvodnění 15 se nahrazuje 
tímto:
„vzhledem k tomu, že zranitelnost 
těhotných zaměstnankyň a 
zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň činí nezbytným 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 
nejméně šestnácti po sobě jdoucích 
týdnů, rozložených před porodem nebo 
po porodu, a povinnou mateřskou 
dovolenou v trvání nejméně čtyř týdnů 
po [...] porodu;“

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Bod odůvodnění 15 se nahrazuje 
tímto:
„vzhledem k tomu, že zranitelnost 
těhotných zaměstnankyň a 
zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň činí nezbytným 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 
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nejméně dvaceti po sobě jdoucích týdnů, 
rozložených před porodem nebo po 
porodu, a povinnou mateřskou 
dovolenou v trvání nejméně dvou týdnů 
po [...] porodu;“

Or. sv

Odůvodnění

Dlouhá a štědrá mateřská dovolená je důležitá proto, aby rodiče mohli sladit rodinný a 
pracovní život. Mateřská dovolená však musí být právo, nikoli povinnost, proto je vhodné, aby 
povinná mateřská dovolená nebyla delší než dva týdny. Dochází k případům, kdy matka 
nemůže kojit a/nebo z jiných důvodů se rozhodne nemít dovolenou. Existují např. případy, kdy 
si otec vezme dovolenou a stará se o dítě.

Pozměňovací návrh 50
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1. Bod odůvodnění 15 se nahrazuje 
tímto:
„Rodiče mají právo mezi sebe rozdělit 
rodičovskou dovolenou podle právních 
předpisů členského státu nebo praxe.”

Or. sv

Odůvodnění

Za rozdělení rodičovské dovolené jsou odpovědni především matka a otec a rodičovská 
dovolená je založena na právních předpisech členského státu.



AM\775081CS.doc 15/70 PE421.393v01-00

CS

Pozměňovací návrh 51
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod - 1 (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1) Bod odůvodnění 15 se nahrazuje 
tímto:
„vzhledem k tomu, že zranitelnost 
těhotných zaměstnankyň a 
zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň činí nezbytným 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 
nejméně dvaceti dvou po sobě jdoucích 
týdnů, rozložených před porodem nebo 
po porodu, a povinnou mateřskou 
dovolenou v trvání nejméně šestnáct 
týdnů po [...] porodu;“

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod –1 (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–1. Bod odůvodnění 15 se nahrazuje 
tímto: 
„vzhledem k tomu, že zranitelnost 
těhotných zaměstnankyň a 
zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň činí nezbytným 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 
nejméně čtrnácti po sobě jdoucích 
týdnů, rozložených před porodem nebo 
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po porodu, a povinnou mateřskou 
dovolenou v trvání nejméně osmi týdnů 
po [...] porodu;“ S ohledem na to, že 
některé členské státy uznávají plná 
rodičovská práva párům stejného pohlaví, 
měly by členské státy přijmou vhodná 
opatření, která rodičům stejného pohlaví 
– ať již biologickým, nebo adoptivním –
zajistí, že nebudou diskriminováni 
v oblastech mateřství, otcovství a 
rodičovské dovolené a dovolené v případě 
osvojení.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytným a základním lidským právem a rovněž uznávanou hodnotou Evropské unie je, aby 
všichni rodiče požívali naprosto totožných práv.

Pozměňovací návrh 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c. Článek 2 se nahrazuje tímto:
„Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice:
a) „těhotnou zaměstnankyní“ se rozumí 
těhotná zaměstnankyně s jakoukoli 
pracovní smlouvou, včetně domácí práce, 
která uvědomí svého zaměstnavatele 
o svém stavu v souladu s vnitrostátními 
právními přepisy nebo zvyklostmi;
b) „zaměstnankyní krátce po porodu“ se 
rozumí každá zaměstnankyně 
s jakoukoli pracovní smlouvou, včetně 
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domácí práce, 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;“
c) „kojící zaměstnankyní“ se rozumí 
každá kojící zaměstnankyně s jakoukoli 
pracovní smlouvou, včetně domácí práce,
ve smyslu vnitrostátních právních 
předpisů nebo zvyklostí, která uvědomí 
svého zaměstnavatele o svém stavu 
v souladu s uvedenými právními přepisy 
a/nebo zvyklostmi.“

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Ilda Figueiredo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c) Článek 2 se nahrazuje tímto:
„Článek 2. 
Definice
Pro účely této směrnice:
a) Zaměstnankyně nebo zaměstnanec: 
kterákoli osoba, která vykonává jakýkoli 
způsob práce vyplývající ze vztahu 
souvisejícího s výkonem závislé, nezávislé, 
družstevní práce, výkonem práce 
spolupracujícího manžela/spolupracující 
manželky a se situací v nezaměstnanosti.

b) „těhotnou zaměstnankyní“ se rozumí 
každá těhotná zaměstnankyně, která 
uvědomí svého zaměstnavatele o svém 
stavu v souladu s vnitrostátními 
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právními předpisy nebo zvyklostmi;

c) „zaměstnankyní krátce po porodu“ se 
rozumí každá zaměstnankyně krátce po 
porodu ve smyslu vnitrostátních 
právních předpisů nebo zvyklostí, která 
uvědomí svého zaměstnavatele o svém 
stavu v souladu s uvedenými právními 
přepisy a/nebo zvyklostmi;

d) „kojící zaměstnankyní“ se rozumí 
každá kojící zaměstnankyně ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí, která uvědomí svého 
zaměstnavatele o svém stavu v souladu 
s uvedenými právními přepisy a/nebo 
zvyklostmi.“

Or. pt

Pozměňovací návrh 55
Edite Estrela

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – pod 1 – písm. g a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1ga) Článek 7. se nahrazuje tímto:
„Článek 7
Noční práce
1. Členské státy zavedou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
nejsou povinny vykonávat noční práci 
[...]:

a) v době 10 týdnů před porodem;
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b) v době zbývajícího období těhotenství, 
pokud je to nezbytné pro zdraví 
zaměstnankyně nebo zdraví nenarozeného 
dítěte;

c) v době celého období kojení, pokud je to 
nezbytné pro zdraví zaměstnankyně nebo 
zdraví dítěte. 

Or. pt

Odůvodnění

Zaměstnankyním těhotným, krátce po porodu a kojícím se musí v případě noční práce 
dostávat příznivého zacházení, když je takové zacházení nutné z hlediska jejich bezpečnosti či 
jejich zdraví a zdraví dítěte. 

Pozměňovací návrh 56
Edite Estrela

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 g a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odst. 1 musejí
zahrnout možnost, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi:

a) převedení na rozvrh práce ve dne, 
nebo

b) uvolnění z práce nebo prodloužení 
mateřské dovolené v případech, kdy toto 
převedení není technicky nebo 
objektivně proveditelné nebo nemůže 
být rozumně požadováno na základě 
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náležitého odůvodnění.

Or. pt

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 54.

Pozměňovací návrh 57
Edite Estrela

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 g a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a Zaměstnankyně, která požaduje 
uvolnění z noční práce, musí v případě 
uvedeném v bodu 1 odst. b) nebo c) 
zaměstnavatele informovat a předložit 
lékařské osvědčení, v souladu s pravidly 
stanovenými členskými státy.

Or. pt

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 54.

Pozměňovací návrh 58
Gabriela Creţu

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

–1g. Čl. 7 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„
1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
nejsou povinny vykonávat noční práci 
v době těhotenství, v době kojení a po 
období 12 měsíců po narození dítěte.“

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o tom, že ženy nejsou povinny vykonávat noční práci až do té doby, než jejich dítě 
dosáhne 12 měsíců věku, by mělo přispět ke zdraví žen a jejich schopnosti starat se o dítě. 
Ustanovení by rovněž zajistilo, že práva žen v této oblasti budou dodržována v celé EU.

Pozměňovací návrh 59
Gabriela Creţu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–1g. Vkládá se nový odstavec 2a, který 
zní:
„
2a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, která zajistí, že otcové dětí 
mladších 12 měsíců nebudou povinni 
vykonávat noční práci.“

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí otců do ustanovení proti noční práci jim umožní větší přítomnost v životě dítěte, 
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který tak mohou vice ovlivnit.

Pozměňovací návrh 60
Gabriela Creţu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–1g. Čl. 7 odst. 2 písm. b) se nahrazuje 
tímto:
b) uvolnění z práce nebo prodloužení 
mateřské dovolené v případech, kdy toto 
převedení není technicky nebo 
objektivně proveditelné. [...]

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí „náležitého odůvodnění“ by představovalo příliš širokou možnost pro argumenty 
zaměstnavatelů, že nemohou zaměstnance převést na práci ve dne.

Pozměňovací návrh 61
Anne Van Lancker

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–1g. Čl. 7 odst. 2 se nahrazuje tímto:
2. „Opatření uvedená v odstavci 1 musí 
zahrnout možnost, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi:
[...]  převedení na práci ve dne [...].“
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Maria Petre

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1g) Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a
Práce přesčas
1. Těhotné zaměstnankyně, stejně jako 
zaměstnankyně, které mají dítě mladší než 
12 měsíců, nemají povinnost pracovat 
přesčas.
2. Pracovnice kojící děti nemají povinnost 
pracovat přesčas po celou dobu, kdy 
kojení trvá, pokud je to nezbytné pro 
jejich zdraví nebo pro zdraví dítěte.“

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo ženám umožněno trávit více času s malými dětmi, musejí mít právo na příznivé 
zacházení, pokud jde o práci přesčas, je třeba přidat ustanovení o možnosti pracovnice 
odmítnout pracovat přesčas, pokud má dítě mladší než dvanáct měsíců.

Pozměňovací návrh 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

-1g. Do článku 7a se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„Článek 7a
Zaměstnankyně a zaměstnanci v době 
následující po době určené příslušným 
vnitrostátním orgánem podle odstavce 1, 
kteří mají dítě mladší než 3 roky, nejsou 
povinni vykonávat noční práci. V případě 
osamělých rodičů bude tato doba moci být 
prodloužena podle postupů stanovených 
členskými státy.
V případě rodičů těžce zdravotně 
postižených dětí bude tato doba moci být 
analogicky prodloužena podle postupů 
stanovených členskými státy.“

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Lissy Gröner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mateřská dovolená Uvolnění za účelem ochrany mateřství
(Tento pozměňovací návrh – nahrazení 
slova „dovolená“ slovem „uvolnění“, a to 
jak jednotlivého slova, tak ve složeninách –
se týká celého legislativního textu; na 
základě přijetí tohoto pozměňovacího 
návrhu bude nezbytné přizpůsobit celé 
znění.)

Or. de
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Pozměňovací návrh 65
Christa Klaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V současnosti platné stanovení 14 týdnů by mělo zůstat zachováno, neboť členským státům 
poskytuje žádoucí volný prostor pro stanovení dalších modelů kromě ochrany mateřství a 
jejich vzájemnou kombinaci jako v případě rodičovské dovolené, která se týká i otců. Členské 
státy takové modely již vypracovaly. Německo zavedlo systém rodičovské dovolené, který po 
době ochrany mateřství stanoví až tříletou rodičovskou dovolenou, z níž je 14 měsíců 
zajištěno rodičovskými dávkami.

Pozměňovací návrh 66
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 67
Raül Romeva i Rueda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V současné době se délka mateřské dovolené pohybuje ve 27 členských státech EU mezi 8 až 
45 týdny, přičemž se v některých případech jedná o placenou dovolenou, jindy o neplacenou. 
V některých zemích je nutné podat žádost kvůli pokračování v kojení nad rámec placené 
mateřské dovolené. Prodloužení mateřské dovolené ze stávajících 14 týdnů na 24 týdnů by 
ženám krátce po porodu umožnilo, aby dítě kojily, pokud se tak rozhodnou, nepřetržitě po 
dobu šesti měsíců, aniž by musely podvodně využívat jiných možností, například hledat 
východisko prostřednictvím lékařských osvědčení..

Pozměňovací návrh 68
Ilda Figueiredo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 

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

nejméně dvaceti dvou týdnů mateřské 
dovolené rozložené před porodem a/nebo 
po porodu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Urszula Krupa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 
dovolenérozložené před porodem a/nebo 
po porodu.

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 71
Christa Klaß

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

Stávající ustanovení odstavce 2 by měla platit i nadále. Je třeba zohlednit zvyklosti 
jednotlivých členských států. Rovněž je třeba zohlednit, že podniky budou vyžadovat jistotu 
v oblasti plánování, pokud jde o dobu ochrany mateřství.

Pozměňovací návrh 72
Christa Prets

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 

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

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

Or. de

Odůvodnění

Povinná mateřská dovolená před narozením dítěte je nezbytná pro zajištění ochrany zdraví 
těhotné ženy i jejího nenarozeného dítěte. Kromě toho je důležitá, protože větší pružnost by 
mohla způsobovat nátlakové situace, kdy by se například zaměstnavatelé snažili 
zaměstnankyně přesvědčit, aby před porodem nevyužívaly žádnou mateřskou dovolenou.

Pozměňovací návrh 73
Urszula Krupa

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 osmi 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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 74
Astrid Lulling

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



PE421.393v01-00 30/70 AM\775081CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou placenou mateřskou 
dovolenou v rozsahu nejméně osmi týdnů 
po porodu.

Or. fr

Pozměňující návrh 75
Eva-Britt Svensson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrht

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 dvou 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.

Or. sv

Odůvodnění

Mateřská dovolená musí být právem, nikoli povinností, proto není vhodné, aby povinná 
mateřská dovolená byla delší než dva týdny. Dochází k případům, kdy matka nemůže kojit 
a/nebo se z jiných důvodů rozhodne nemít dovolenou. Existují např. případy, kdy si otec 
vezme dovolenou a stará se o dítě.
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Pozměňovací návrh 76
Doris Pack

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 podle této směrnice 
povinnou část ochrany mateřství rozšířit 
na nejvýše osm týdnů po porodu a/nebo 
nejvýše šest týdnů před porodem, kdy bude 
zaměstnankyním přiznána možnost 
prostřednictvím kdykoliv odvolatelného 
prohlášení výslovně uvést, že jsou 
připraveny k výkonu práce v rámci tohoto 
rozšířeného období.

Or. de

Pozměňující návrh 77
Gunnar Hökmark

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

Text navržený 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 
se může rozdělit mezi rodiče v souladu s 
právními předpisy členského státu nebo s 
praxí a ve shodě se vzájemnou 
odpovědností a svobodnou vůlí rodičů.

Or. sv



PE421.393v01-00 32/70 AM\775081CS.doc

CS

Odůvodnění

Za rozdělení rodičovské dovolené jsou odpovědni Především matka a otec a rodičovská 
dovolená je založena na právních předpisech členského státu.

Pozměňovací návrh 78
Ilda Figueiredo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou placenou mateřskou 
dovolenou v rozsahu nejméně šestnácti 
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. Povinná mateřská 
dovolená v trvání šestnácti týdnů se 
vztahuje na všechny zaměstnankyně, bez 
ohledu na počet dnů dříve vykonávané 
práce.

Or. pt

Pozměňovací návrh 79
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – bod 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a Toto období, v případě souhlasu a 
žádosti manželského páru, může být 
v souladu s právními normami 
příslušného členského státu rozděleno 
mezi matku a otce.

Or. pt

Pozměňovací návrh 80
Edit Bauer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou placenou 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1  bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou v 
rozsahu nejméně čtyř 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Doris Pack

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu ochrany zdraví matky a dítěte 
přijmou členské státy opatření nezbytná 
k zajištění toho, že zaměstnankyně 
nebudou mít povinnost a nebudou nuceny 
rozhodnout se pro nepovinnou mateřskou 
dovolenou před narozením dítěte, nebo ji 
odmítnout.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

2a. V případě vícečetných porodů se 
závazně stanovená dovolená prodlužuje o 
jeden měsíc u každého dalšího dítěte.

Or. it

Pozměňovací návrh 84
Christa Klaß

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 dobu mateřské 
dovolené oznámit alespoň dva měsíce před 
jejím zvoleným začátkem. 

Or. de

Odůvodnění

Zavedení povinnosti oznámit dobu mateřské dovolené poskytuje podnikům jistotu v oblasti 
plánování. V opačném případě by organizace provozu, zejména malých a středních podniků, 
čelila velkým problémům.

Pozměňovací návrh 85
Christa Prets

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, 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné 
ochranné lhůty v případě předčasného 
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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.

porodu, dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí, císařského řezu a 
vícečetných porodů. Délka dodatečné 
ochranné lhůty po porodu by měla být
alespoň 12 týdnů a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí.

Or. de

Odůvodnění

Nehledě na délku již využívané mateřské dovolené by rozšíření mateřské dovolené u výše 
uvedených případů mělo činit alespoň 12 týdnů. V těchto případech by prioritou měla být 
ochrana zdraví matky pečující o dítě.

Pozměňovací návrh 86
Maria Petre

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 placené
dovolené v případě předčasného porodu, 
dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí a vícečetných porodů 
nebo pokud je matka zdravotně postižená. 
Délka dodatečné dovolené by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí.

Or. fr

Odůvodnění

Ženy by měly pobírat plnou výši platu, aby nebyly po finanční stránce znevýhodněny, protože 
jsou matkami.
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Pozměňovací návrh 87
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Ilda Figueiredo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné 
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 plně 
placené dovolené v případě předčasného 
porodu, dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí, vícečetných porodů, či 
pokud je matka postižena tělesnou vadou. 
Délka dodatečné dovolené by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí. 
Členské státy rovněž zajistí plně placenou 
mateřskou dovolenou v trvání dvanácti 
týdnů v případě, že se narodí mrtvé dítě.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 89
Edit Bauer

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 
mateřské dovolené v případě předčasného 
porodu, dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí a vícečetných porodů. 
Délka dodatečné mateřské dovolené by 
měla být přiměřená a umožňovat 
uspokojení zvláštních potřeb matky a dítěte 
či dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Edite Estrela

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 plně 
placené dovolené v případě předčasného 
porodu, dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí, či pokud je matka 
postižena tělesnou vadou nebo je 
mladistvá, v případě vícečetných porodů,
či v případě, že k porodu došlo během 18 
měsíců po předchozím porodu. Délka 
dodatečné dovolené by měla být přiměřená 
a umožňovat uspokojení zvláštních potřeb 
matky a dítěte či dětí.
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Or. pt

Justification

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.

Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.

À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.

Pozměňovací návrh 91
Lissy Gröner

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 
nepřítomnosti z důvodu nemoci nebo 
komplikací v souvislosti s těhotenstvím 
nemělo dopad na dobu trvání mateřské 
dovolené.

Or. de
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Pozměňovací návrh 92
Ilda Figueiredo

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 zajistí práva matky a otce 
zvláštními pracovními podmínkami, aby 
pomohly nezletilým s tělesným postižením.

Or. pt

Pozměňovací návrh 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 8a
Dovolená v případě osvojení
Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby bylo zajištěno, že mateřská a 
otcovská dovolená bude stanovena i 
v případě osvojení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 94
Ilda Figueiredo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8a
Otcovská dovolená
1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, že 
zaměstnanci, kteří se v nedávné době stali 
otci, mají nárok na nepřetržitou plně 
placenou rodičovskou dovolenou, která by 
byla nepřenosná a trvala by nejméně 4 
týdny, přičemž dva týdny jsou povinné a 
dovolená jim bude přiznána poté, co jejich 
manželka/partnerka porodí.” 

2. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, že 
bude otci v případě smrti nebo tělesného 
postižení matky zajištěna zvláštní 
dovolená zahrnující nevyužitou část 
mateřské dovolené.

Or. pt

Pozměňovací návrh 95
Anni Podimata

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

1a. Vkládá se nový článek 8a, který zní:
Článek 8a
Otcovská dovolená
1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, že 
zaměstnanci, kteří se v nedávné době stali 
otci, mají nárok na nepřetržitou plně 
placenou rodičovskou dovolenou, která by 
byla nepřenosná a trvala by nejméně 4 
týdny, přičemž všechny čtyři týdny jsou 
povinné a dovolená jim bude přiznána 
poté, co jejich manželka/partnerka porodí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Emine Bozkurt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vkládá se nový článek 8a, který zní:
Článek 8a
Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby bylo zajištěno, že 
zaměstnanci, jejichž životní partneři se 
v nedávné době stali rodiči, mají nárok na 
nepřetržitou plně placenou rodičovskou 
dovolenou nebo společnou rodičovskou 
dovolenou, která by byla nepřenosná a 
trvala by nejméně 4 týdny, přičemž dva 
z nich jsou povinné a bude vybrána před 
tím nebo poté, co jejich 
manželka/partnerka porodí.

Or. en
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Justification

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it. 

The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning. 

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
to a period of leave.

Pozměňovací návrh 97
Anne Van Lancker

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vkládá se nový článek 8a, který zní:
Článek 8a
Otcovská dovolená
Členské státy a/nebo sociální partneři 
přijmou opatření nezbytná k tomu, aby 
bylo zajištěno, že zaměstnanci mají nárok 
na nepřetržitou placenou rodičovskou 
dovolenou, která by trvala nejméně dva 
týdny, přičemž jim bude dovolená 
přiznána v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, kolektivními 
smlouvami a zvyklostmi poté, co jejich 
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manželka/partnerka porodí.

Or. en

Odůvodnění

Záměr zpravodajky zavést práva, která na otcovskou dovolenou, je třeba podporovat. Avšak 
její formulace je příliš restriktivní a nemusí pokrývat všechny typy rodin, například páry 
stejného pohlaví nebo znovu složené rodiny.

Pozměňovací návrh 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – bod 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 jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1. Výpověď 
po tuto dobu se považuje za výpověď 
založenou na diskriminačních důvodech, 
kromě výjimečných případů 
nesouvisejících s jejich stavem, které jsou 
dovoleny a náležitě písemně upřesněny 
podle vnitrostátních právních předpisů 
a/nebo zvyklostí, a popřípadě za 
předpokladu, že k tomu dá příslušný orgán 
souhlas;

Or. it
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Pozměňovací návrh 99
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – bod 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 , 
aby bylo zajištěno, že nebude možné 
přerušit mateřskou či otcovskou 
dovolenou či zvláštní dovolenou udělenou 
za účelem péče o dítě, a to z důvodu 
výhodnosti pro zaměstnavatelskou 
organizaci, a aby byl vydán zákaz 
výpovědi a veškerých příprav na výpověď 
u zaměstnankyň ve smyslu článku 2 po 
dobu od počátku jejich těhotenství až do 
jednoho roku po porodu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 100
Doris Pack

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství alespoň až do čtyř měsíců 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 
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k tomu dá příslušný orgán souhlas; souhlas;

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Emine Bozkurt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – bod 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 jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících 
s jejich stavem a řádně písemně 
odůvodněných, které jsou dovoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že 
k tomu dá příslušný orgán souhlas;

Or. en

Odůvodnění

Návrh poskytuje ženám lepší právní ochranu před propuštěním ze zaměstnání a v souvislosti 
s úpravou pracovní doby, když se po mateřské dovolené vracejí do zaměstnání. Ať již to 
dotčení zaměstnanci požadují, či nikoli, musí být poskytnuto řádné písemné odůvodnění 
výpovědi, která nemůže být v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím.

Pozměňovací návrh 102
Gabriela Creţu

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

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

1. členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do 12 měsíců po jejich 
mateřské dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, 
kromě výjimečných případů 
nesouvisejících s jejich stavem a řádně 
písemně odůvodněných, které jsou 
dovoleny podle vnitrostátních právních 
předpisů a/nebo zvyklostí, a popřípadě za 
předpokladu, že k tomu dá příslušný orgán 
souhlas;

Or. en

Odůvodnění

Zákaz výpovědi v období od počátku těhotenství do 12 měsíců po ukončení mateřské dovolené 
by měl umožnit lepší ochranu žen, které si vybraly mateřskou dovolenou, a měl by jim umožnit 
znovu se začlenit na trhu práce. Uvedení důvodů výpovědi v písemné formě je nezbytné pro 
boj proti diskriminaci žen.

Pozměňovací návrh 103
Christa Prets

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – bod 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 jednoho roku po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, musí 
zaměstnavatel na žádost dotčené 
zaměstnankyně uvést náležité odůvodnění 
písemně;
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Or. de

Pozměňovací návrh 104
Maria Petre

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – bod 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 devíti měsíců po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, musí 
zaměstnavatel uvést náležité odůvodnění 
písemně;

Or. fr

Odůvodnění

Doba devíti měsíců je přiměřená tomu, aby se zaměstnankyně po porodu přizpůsobila novému 
rytmu života, návratu do zaměstnání či změnám provedeným v pracovním místě v době její 
nepřítomnosti.

Pozměňovací návrh 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

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 
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do šesti měsíců po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, musí 
zaměstnavatel na žádost dotčené 
zaměstnankyně uvést náležité odůvodnění 
písemně;

do dvanácti měsíců po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, výpověď 
se považuje za výpověď založenou na 
diskriminačních důvodech, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících s 
jejich stavem, které jsou dovoleny a 
náležitě písemně upřesněny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že 
k tomu dá příslušný orgán souhlas;

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – bod 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zákazu diskriminace těhotných 
žen na trhu práce tím, že vytvoří rovné 
příležitosti při náboru zaměstnanců, 
pokud splní všechny požadavky pro 
příslušné pracovní místo.“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly zajistit rovný přístup těhotných žen na trh práce, aby těhotenství 
neohrožovalo kariéru a profesní rozvoj žen pouze proto, že těhotná zaměstnankyně 
představuje pro zaměstnavatele dodatečnou zátěž. 

Pozměňovací návrh 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, že 
zaměstnanci na otcovské dovolené a po 
dobu následujících 3 měsíců budou 
požívat stejné ochrany před výpovědí, 
kterou tento článek poskytuje 
zaměstnankyním ve smyslu článku 2.

Or. it
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Pozměňovací návrh 109
Emine Bozkurt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, že 
zaměstnanci na otcovské nebo společné 
mateřské dovolené budou požívat stejné 
ochrany před výpovědí, kterou článek 1 
poskytuje zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnanci na otcovské dovolené nebo společné mateřské dovolené musí mít nárok na 
stejnou ochranu před výpovědí, která se poskytuje těhotným zaměstnankyním a 
zaměstnankyním krátce po porodu nebo kojícím zaměstnankyním.

Pozměňovací návrh 110
Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy se vyzývají, aby přijaly 
opatření, která zajistí, že zaměstnanci 
budou mít možnost pracovat na částečný 
úvazek po dobu nepřesahující jeden rok, 
přičemž budou požívat plné ochrany před 
možností výpovědi a plných práv proto, 
aby na konci tohoto období získali zpět své 
pracovní místo na plný úvazek a plat.

Or. en
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Odůvodnění

Toto opatření může přispět k úspěšnějšímu sladění soukromého, rodinného a pracovního 
života tím, že zaměstnankyním umožní, aby se lépe a snáze přizpůsobily své nové situaci.

Pozměňovací návrh 111
Anne Van Lancker

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vkládá se nový článek 10a, který zní:
Článek 10a 
Kojení
1. Žena má právo na jednu nebo více 
denních přestávek v práci nebo snížení 
denní pracovní doby, aby nakojila své 
dítě.
2. Doba, po kterou jsou umožněny 
přestávky na kojení v práci nebo snížení 
denní pracovní doby, jejich počet, délka 
přestávek na kojení v práci a postupy 
snížení denní pracovní doby určují 
vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti. 
Tyto přestávky nebo snížení pracovní doby 
se započítávají jako pracovní doba a podle 
toho jsou odměňovány.

Or. en

Odůvodnění

Soulad s úmluvou MOP č. 183 o ochraně mateřství.



AM\775081CS.doc 53/70 PE421.393v01-00

CS

Pozměňovací návrh 112
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– aa) V odst. 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
„b) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zachování odměny za práci, nebo nároku 
na rovnocenné dávky;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 114
Edite Estrela

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, při zachování stejných platových 
podmínek, profesní třídy a funkce , a na 
prospěch ze zlepšení pracovních podmínek, 
na které by měly během své nepřítomnosti 
nárok;“

Or. pt

Odůvodnění

Pracovní místo, které se nazývá „rovnocenné” musí zajistit zachování stejných platových 
podmínek, stejné profesní třídy a stejné funkce.

Pozměňovací návrh 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–b) v bodu 2 se vkládá nové písmeno za 
písmeno b), které zní:
„ba) právo zaměstnankyň na mateřskou 
dovolenou, aby se jim automaticky zvýšil 
v příslušných případech plat, aniž by kvůli 
pobírání zvýšeného platu musely dočasně 
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ukončit svou mateřskou dovolenou.“

Or. en

Odůvodnění

Pokud se v případě pracovního místa zaměstnankyně na mateřské dovolené zvyšuje plat, mělo 
by se tak stát automaticky, aby zaměstnankyně nemusely přerušit svou mateřskou dovolenou 
jen proto, aby získaly vyšší plat, a poté se vrátily na dovolenou. Administrativní postupy 
zaměstnavatelů budou v tomto ohledu rovněž omezeny a zjednodušeny.

Pozměňovací návrh 116
Maria Petre

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 rovnocenné, 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 85 % posledního 
měsíčního platu nebo průměrného 
měsíčního platu dané zaměstnankyně.
Členské státy mohou určit, na základě 
jakého období se tento průměrný plat 
vypočítá.

Or. fr

Odůvodnění

Mezinárodní organizace práce doporučuje, aby mateřská dovolená trvala minimálně osmnáct 
týdnů, během kterých je vyplácena plná výše předchozích výdělků ženy. 85 % je úměrná 
částka, aby rodiny nebyly znevýhodněny, protože mají dítě.
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Pozměňovací návrh 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu.
Tyto dávky 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.

Or. en

Odůvodnění

Těhotenství, porod a kojení nesmějí být důvodem diskriminačních praktik, což je potvrzeno 
směrnicí 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže 
a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění). Stanovení stropu dávek během 
mateřské dovolené poukazující na rovnocenný plat by mohlo být považováno za formu 
diskriminace, a proto omezující stávající právní předpisy EU v oblasti rovného zacházení 
s ženami a muži v zaměstnání a v rámci systémů sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

považují za rovnocenné, jestliže zajišťují 
příjem alespoň rovnocenný poslednímu 
měsíčnímu platu nebo průměrnému 
měsíčnímu platu, v mezích případného 
stropu stanoveného vnitrostátními právními 
předpisy. Při výpočtu je třeba vzít v úvahu 
případný růst platu určený legislativními 
nebo smluvními ustanoveními. Tento strop 
nesmí být nižší než 80 % posledního 
měsíčního platu nebo průměrného 
měsíčního platu dané zaměstnankyně.
Členské státy mohou určit, na základě 
jakého období se tento průměrný plat 
vypočítá.

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3) dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za odpovídající, jestliže zajišťují 
příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu, v 
mezích případného stropu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Členské 
státy mohou určit, na základě jakého 
období se tento průměrný plat vypočítá.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 120
Ilda Figueiredo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„3. dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za rovnocenné, 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 100 % 
posledního měsíčního platu nebo 
průměrného měsíčního platu příslušné 
zaměstnankyně. Členské státy mohou 
určit, na základě jakého období se tento 
průměrný plat vypočítá.

Or. pt

Pozměňovací návrh 121
Gabriela Creţu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dávky, které zaměstnankyně získala ve 
smyslu článku 2, nesmí být v žádném 
případě nižší než dávky, které by 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
obdržela v případě přerušení své činnosti 
z důvodů spojených s jejím zdravotním 
stavem.

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení, že dávky nemohou být nižší než zdravotní dávky, zajistí, že v rámci směrnice budou 
zohledněny ty matky, které mají velmi nízké platy, což je zejména případ nových členských 
států.

Pozměňovací návrh 122
Edite Estrela

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 11 bod 4 se vypouští.

Or. pt

Odůvodnění

Vynětí kritéria způsobilosti uvedeného v čl. 11 bod 4 směrnice 92/85/EHS je zásadní pro 
poskytnutí stejného práva na placenou mateřskou dovolenou všem ženám, a tak brát ohled na 
mobilitu zaměstnankyň a na společné zásady flexikurity (spojení flexibility a jistoty) Evropské 
unie.

Nemá smysl, aby návrh Komise uznával právo na mateřskou dovolenou a současně dovoloval, 
aby ženy mohly opustit svou práci a přijít o svůj výdělek, pokud nesplňují podmínky pro 
placení mateřské dovolené podle vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. d
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mohou během mateřské dovolené 
nebo při návratu z mateřské dovolené ve 
smyslu článku 8 požádat o změnu délky a 
rozvržení pracovní doby a zaměstnavatelé 
měli povinnost tyto žádosti zvážit 
s ohledem na potřeby zaměstnavatelů a na 
potřeby zaměstnankyň. 

5. členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mohou během mateřské dovolené 
nebo při návratu z mateřské dovolené ve 
smyslu článku 8 požádat o změnu délky a 
rozvržení pracovní doby a zaměstnavatelé 
měli povinnost tyto žádosti zvážit 
s ohledem na potřeby zaměstnavatelů a na 
potřeby zaměstnankyň a s ohledem na 
podporu lepšího sladění pracovního, 
soukromého a rodinného života. 
Zaměstnavatel může takový požadavek 
odmítnout pouze tehdy, jestliže budou 
organizační nevýhody pro zaměstnavatele 
nepřiměřeně vyšší než přínos pro 
pracovníky.

Or. en

Odůvodnění

Článek ve stávajícím znění neodpovídá stanovisku Evropského parlamentu ke směrnici o 
pracovní době (přijatému dne 17. prosince 2008). V pozměňovacím návrhu 11 Parlamentu 
ke společnému postoji Rady se uvádí, že zaměstnavatel nemůže takový požadavek odmítnout, 
pokud není zátěž nepřiměřená.

Navrhovaný článek ve stávajícím znění neodkazuje na společné evropské zásady flexikurity. 
Stávající návrh týkající se směrnice o mateřství „by měl podporovat rovnost mezi ženami a 
muži“ a „poskytovat opatření pro sladění pracovního, rodinného a soukromého života“.

Pozměňovací návrh 124
Edite Estrela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mohou během mateřské dovolené 

„5. členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že zaměstnankyně 
ve smyslu článku 2 mohou během 
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nebo při návratu z mateřské dovolené ve 
smyslu článku 8 požádat o změnu délky 
a rozvržení pracovní doby 
a zaměstnavatelé měli povinnost tyto 
žádosti zvážit s ohledem na potřeby 
zaměstnavatelů a na potřeby 
zaměstnankyň.“

mateřské dovolené nebo při návratu 
z mateřské dovolené ve smyslu článku 8 
požádat o změnu délky a rozvržení 
pracovní doby a zaměstnavatelé měli 
povinnost tyto žádosti zvážit s ohledem na 
potřeby zaměstnavatelů a na potřeby 
zaměstnankyň, aby bylo umožněno lepší 
sladění profesního, soukromého a 
rodinného života. Zaměstnavatel může 
odepřít vyhovění těmto žádostem pouze 
pokud by nevýhody týkající se organizace 
práce byly neúměrně větší, než výhody pro 
zaměstnance.“

Or. pt

Justification

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador..

Pozměňovací návrh 125
Anne Van Lancker

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 

5. členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
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článku 2 mohou během mateřské dovolené 
nebo při návratu z mateřské dovolené ve 
smyslu článku 8 požádat o změnu délky a 
rozvržení pracovní doby a zaměstnavatelé 
měli povinnost tyto žádosti zvážit 
s ohledem na potřeby zaměstnavatelů a na 
potřeby zaměstnankyň.

článku 2 mohou během mateřské dovolené 
nebo při návratu z mateřské dovolené ve 
smyslu článku 8 požádat o změnu délky a 
rozvržení pracovní doby a zaměstnavatelé 
měli povinnost tyto žádosti řádně zvážit 
s ohledem na potřeby zaměstnavatelů a na 
potřeby zaměstnankyň a v případě 
odmítnutí těchto žádostí sdělí objektivní 
důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Za odstavec 5 se vkládá nový odstavec 
5a, který zní:
„5a. zaměstnavatel zajistí, že pracovní 
doba těhotných zaměstnankyň bude 
zohledňovat potřebu pravidelných a 
výjimečných lékařských kontrol.“

Or. en

Odůvodnění

Lékařské kontroly jsou pro těhotné ženy povinné a jsou velmi důležité pro normální vývoj 
plodu, a proto musí zaměstnavatel zohlednit a zajistit pružnost v rámci pracovní doby 
těhotných zaměstnankyň.
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Pozměňovací návrh 127
Gabriela Creţu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládá se nový odstavec 5a, který zní:
5a. členské státy vyzvou zaměstnavatele, 
aby zřídili zařízení pro péči o děti určená 
dětem zaměstnanců, které jsou mladší tří 
let.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatek zařízení pro péči o děti je v EU nespornou realitou. Toto ustanovení má zásadní 
význam pro ochranu žen před opuštěním zaměstnání kvůli malým dětem, o než se musí starat.

Pozměňovací návrh 128
Ilda Figueiredo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládá se následující bod:

„5a) Členské státy vyzvou zaměstnavatele, 
aby poskytovali, bude-li tak 
zaměstnankyně žádat, pomoc při 
opětovném začlenění a při vzdělávání 
zaměstnankyň, které se vracejí ke svým 
aktivitám po mateřské dovolené.”

Or. pt
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Pozměňovací návrh 129
Anne Van Lancker

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládá se nový odstavec 5a, který zní:
5a. členské státy přijmou v souladu 
s vnitrostátními tradicemi a zvyklostmi 
vhodná opatření, která podpoří dialog 
mezi sociálními partnery na příslušných 
úrovních s cílem podporovat opětovné 
začlenění zaměstnankyň po návratu 
z mateřské dovolené a jejich odbornou 
přípravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ilda Figueiredo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11a

Přestávka nakojení či krmení
1. Matka, která kojí své dítě, má právo na 
přestávku za tímto účelem po dobu trvání 
kojení.
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2. V případě, že dítě není kojeno a oba 
rodiče vykonávají pracovní činnost, má 
kterýkoli z nich nebo oba právo na 
přestávku na krmení až do doby, kdy dítě 
dosáhne jednoho roku věku.

3. Denní přestávka za účelem kojení nebo 
krmení lze využívat ve dvou samostatných 
intervalech s maximálním trváním jedné 
hodiny pro každý z nich.

4. V případě více narozených dětí se 
přestávka zmíněná v předchozím bodě 
prodlužuje o 30 minut pro každé druhé a 
další dítě. 

5. Pokud kterýkoli z rodičů pracuje na 
částečný úvazek, snižuje se denní 
přestávka na kojení či krmení úměrně k 
podílu z normální pracovní doby, přičemž 
ale nesmí být kratší než 30 minut.

6. V situaci uvedené v předchozím bodě se 
denní přestávka poskytuje na dobu 
nepřekračující jednu hodinu, a případně 
po zbývající dobu, pokud nebyla se 
zaměstnavatelem dohodnuta jiná 
pravidla.”  

Or. pt

Pozměňovací návrh 131
Maria Petre

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

3a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 11a
Přestávka na kojení nebo krmení umělým 
mlékem
1. Matka, která kojí, má k tomuto účelu 
nárok na přestávku během doby, kdy 
kojení trvá.
2. Denní přestávka na kojení je 
poskytována dvakrát denně v různých 
hodinách, každá přestávka trvá nejvýše 
hodinu, a nesmí být kratší než 30 minut, 
pokud nebyla se zaměstnavatelem 
dohodnuta jiná pravidla.
3. V případě většího počtu narozených dětí 
se denní přestávka uvedená v odstavci 2 
prodlužuje o 30 minut u každého dalšího 
dítěte.
4. Pokud matka pracuje na částečný 
úvazek, je denní přestávka uvedená 
v odstavci 2 zkrácena poměrně k příslušné 
běžné pracovní době, přičemž nemůže být 
kratší než 30 minut.

V tomto případě se denní přestávka 
poskytuje na dobu, která nepřesahuje 
jednu hodinu, a druhá přestávka případně 
po zbývající dobu, pokud nebyla se 
zaměstnavatelem dohodnuta jiná 
pravidla.“

Or. fr

Odůvodnění

V případě, že matka nekojí, je třeba umožnit jednomu z rodičů, aby mu vznikl nárok na 
zkrácení pracovní doby, a to bez krácení zaměstnaneckých výhod.
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Pozměňovací návrh 132
Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nový článek 11a, který zní:
„Článek 11a
Přestávka z důvodu kojení nebo 
pečovatelská přestávka
1. Matka, která kojí, má k tomuto účelu 
nárok na přestávku během doby, kdy 
kojení trvá.
2. V případě, že matka nekojí, a pokud 
jsou oba rodiče zaměstnaní, má kterýkoliv 
z nich nárok na přestávku z důvodu 
krmení umělým mlékem, a to až do doby, 
kdy dítě dosáhne jednoho roku.
3. Přestávka na kojení nebo krmení 
umělým mlékem je poskytována dvakrát 
denně v různých hodinách, každá 
přestávka trvá nejvýše hodinu, a nesmí být 
kratší než 30 minut, pokud nebyla se 
zaměstnavatelem dohodnuta jiná, 
příznivější pravidla. Tato doba může být 
prodloužena, pokud čas a cestovní 
podmínky znemožní vykonávat tento 
nárok v rámci původní doby. -  
4. V případě více narozených dětí se doba 
uvedená v odstavci 3 prodlužuje o 30 
minut za každé další dítě. 
5. Pokud některý z rodičů pracuje na 
částečný úvazek, je denní přestávka na 
kojení nebo krmení umělým mlékem 
zkrácena poměrně k příslušné běžné 
pracovní době, přičemž nemůže být kratší 
než 30 minut. Tato doba může být 
prodloužena, pokud čas a cestovní 
podmínky znemožní vykonávat tento 
nárok v rámci původní doby.
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6. V situaci uvedené v odstavci 5 se denní 
přestávka poskytuje na dobu, která 
nepřesahuje jednu hodinu, a druhá 
přestávka případně po zbývající dobu, 
pokud nebyla se zaměstnavatelem 
dohodnuta jiná, příznivější pravidla.“

Or. en

Odůvodnění

Často se stává, že zaměstnankyně – rovněž v závislosti na velikosti města, ve kterém žijí –
cestují na velkou vzdálenost nebo velmi dlouho při dojíždění z a do zaměstnání. To by mělo 
být zohledněno při výpočtu časových rámců uvedených výše, neboť nepružné ustanovení by 
mohlo jejich práva učinit neplatnými.

Pozměňovací návrh 133
Christa Klaß

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – písm. d a (nové)
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 
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.

vypouští se
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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 znevýhodnění 
z důvodu pohlaví. Kromě toho platí obrácení důkazního břemene, které je již v současné době 
zahrnuto ve směrnici 2006/54/EHS. 

Pozměňovací návrh 134
Anne Van Lancker

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nový článek 12aa, který zní:
Článek 12aa
Ochrana před diskriminací
Členské státy přijmou v souladu 
s vnitrostátními tradicemi a zvyklostmi 
vhodná opatření, která podpoří dialog 
mezi sociálními partnery na příslušných 
úrovních s cílem uplatňovat opatření 
chránící ženy před diskriminací z důvodu 
těhotenství, mateřství nebo dovolené 
v případě osvojení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Christa Klaß

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 136
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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