6.3.2019

A8-0161/12

Poprawka 12
Marita Ulvskog
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdanie
A8-0161/2019
Marian Harkin, Jean Lambert
Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)
Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka
1a.
przyjmuje do wiadomości
oświadczenie Komisji załączone do
niniejszej rezolucji, które zostanie
opublikowane w serii C Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej;
Or. en

Tytułem informacji, tekst oświadczenia brzmi następująco:
Oświadczenie Komisji
Podstawą prawną rozporządzenia w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie
koordynacji zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej jest art. 48 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jako że dotyczy on środków w dziedzinie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Objęcie zakresem niniejszego
rozporządzenia obywateli państw trzecich w tym samym akcie prawnym nie jest możliwe ze
względu na niezgodność podstaw prawnych, ponieważ podstawą prawną takiego rozszerzenia
zakresu stosowania byłby art. 79 ust. 2 lit. b) TFUE.
Komisja uważa, że w oparciu o przepisy rozporządzenia (UE) nr 1231/2010 oraz
rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i 987/2009, które pozostają w mocy, obywatele państw
trzecich objęci rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia
24 listopada 2010 r. powinni nadal korzystać z podstawowych zasad koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, które mają zostać ujednolicone w rozporządzeniu w sprawie
ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego.
Jednak jeżeli okaże się to konieczne na późniejszym etapie, Komisja rozważy rozszerzenie
przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu na obywateli państw trzecich
przebywających legalnie w danym państwie członkowskim, którzy zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada
2010 r. są lub byli objęci przepisami UE dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia
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społecznego, w celu potwierdzenia ich uprawnień w odniesieniu do okresu, w którym
Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim.
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