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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski niejednokrotnie podkreślał, że państwa członkowskie powinny 
wzmocnić środki kontroli, współpracować w obszarze administracji i koordynować swoje 
działania, aby aktywnie wspierać korzystanie z praw do swobodnego przepływu, a także 
rozwijać wzajemną pomoc i wymianę informacji w kontekście zwalczania nadużyć 
finansowych związanych z delegowaniem pracowników. Parlament podkreślał również 
znaczenie jasnych i przejrzystych informacji dla usługodawców i wszystkich kategorii 
pracowników, w tym posiadaczy niebieskiej karty UE, pracowników przenoszonych 
wewnątrz przedsiębiorstw i rezydentów długoterminowych, jak również członków ich rodzin. 
W tym kontekście Komisja złożyła wniosek o ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy 
(„Urząd”) w formie agencji zdecentralizowanej UE, aby mierzyć się z wyzwaniami 
związanymi z mobilnością pracowników w Unii oraz zapewnić sprawiedliwe, proste i 
skuteczne egzekwowanie odpowiednich unijnych przepisów.

Mobilność pracowników w UE przynosi korzyści poszczególnym obywatelom, partnerom 
społecznym, gospodarce i całym społeczeństwom. Swoboda przepływu pracowników 
i świadczenia usług na terytorium Unii wymaga jasnych, sprawiedliwych i skutecznie 
egzekwowanych zasad w zakresie transgranicznej mobilności pracowników, które dotyczą 
również obywateli państw trzecich.

Utrzymują się jednak problemy w zakresie przestrzegania oraz skutecznego i efektywnego 
egzekwowania przepisów UE, co zagraża sprawiedliwości na rynku wewnętrznym i zaufaniu 
do niego. Wyrażano zwłaszcza obawy związane z tym, że pracownicy mobilni są szczególnie 
narażeni na nadużycia lub niemożność korzystania z przysługujących im praw, 
a przedsiębiorstwa działają w niepewnych, niejasnych lub niesprawiedliwych warunkach. 
Zapewnianie obywatelom aktualnych informacji i usług wysokiej jakości na temat ich praw 
i obowiązków w sytuacjach transgranicznych musi być koordynowane na poziomie Unii 
w celu zapewnienia spójnego, jasnego i skutecznego podejścia. W związku z tym Urzędowi 
zostanie powierzony szereg zadań operacyjnych, mianowicie dostarczanie odpowiednich 
informacji i usług obywatelom, partnerom społecznym i pracodawcom, a także wspieranie 
państw członkowskich we współpracy, wymianie informacji oraz uzgodnionych i wspólnych 
inspekcjach (będących kwestią szczególnie istotną dla sprawozdawcy) służących 
zaalarmowaniu właściwych organów w przypadku naruszenia praw podstawowych i handlu 
ludźmi w celu wyzysku pracowników. Migracja do UE we wszystkich jej formach 
niewątpliwie wywiera wpływ na unijne rynki pracy.

Sprawozdawca zdecydowanie popiera wniosek Komisji o ustanowienie Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy.

Proponowane poprawki

Ponieważ Urząd powinien przyczyniać się do jasnego, sprawiedliwego i skutecznego 
egzekwowania unijnych przepisów dotyczących transgranicznej mobilności pracowników i 
koordynacji zabezpieczenia społecznego, sprawozdawca popiera ochronę praw 
podstawowych zagwarantowanych na mocy tych przepisów, takich jak swobodny przepływ 
osób i pracowników, w tym posiadaczy niebieskiej karty UE, pracowników przenoszonych 
wewnątrz przedsiębiorstw i rezydentów długoterminowych, jak również członków ich rodzin. 
Sprawozdawca popiera także korzystanie z praw w kontekście transgranicznym w zakresie 
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należytych i sprawiedliwych warunków pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki 
zdrowotnej, niedyskryminacji oraz zwalczania handlu ludźmi w celu wyzysku pracowników.

Kolejny istotny dla sprawozdawcy aspekt stanowi praca nierejestrowana. W związku z tym 
sprawozdawca zaproponował poprawkę zawierającą jasną wizję zwalczania pracy 
nierejestrowanej, która ma wymiar transgraniczny i może mieć istotne konsekwencje dla 
pracowników, których dotyczy. Niektóre grupy szczególnie wrażliwe, takie jak obywatele 
państw trzecich, są szczególnie narażone na pracę nierejestrowaną, a w związku z tym na 
odmawianie im podstawowych praw pracowniczych. Europejski Urząd ds. Pracy powinien 
utrzymać i rozwijać europejską platformę na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej ustanowioną decyzją (UE) 2016/344 i dalej 
wzmacniać współpracę w tej dziedzinie na szczeblu unijnym.

Przepisy dotyczące współpracy z innymi agencjami europejskimi mają zdaniem 
sprawozdawcy kluczowe znaczenie. Sprawozdawca zachęca Europejski Urząd ds. Pracy, by 
nawiązał skuteczną współpracę z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Ścigania (Europol) i Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości 
w Sprawach Karnych (Eurojust) w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Aby 
przeciwdziałać handlowi ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem handlu ludźmi w celu 
wyzysku pracowników, Europejski Urząd ds. Pracy powinien też współpracować z innymi 
agencjami UE aktywnymi w polu wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
a szczególnie Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i koordynatorem 
ds. zwalczania handlu ludźmi.

W zakresie ochrony danych osobowych do ich przetwarzania w ramach rozporządzenia, 
którego dotyczy wniosek, stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) nr 679/2016 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Sprawozdawca 
chce zapewnić, by zgodnie z tymi przepisami dane osobowe były przetwarzane tylko 
w niezbędnym zakresie i w proporcjonalnym stopniu. Dane powinny być gromadzone 
w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach i nie być następnie przetwarzane w sposób 
niezgodny z tymi celami. Sprawozdawca proponuje, by podkreślić, że Urząd i Komisję uznaje 
się za współadministratorów dla celów zasad ochrony danych osobowych.

Kolejny bardzo istotny dla sprawozdawcy aspekt stanowi zwalczanie nadużyć finansowych. 
Sprawozdawcy zależy na jasnych odwołaniach do stosowania rozporządzenia Rady w sprawie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO) oraz zaangażowania EPPO, w razie potrzeby, 
w śledztwa dotyczące zwalczania nadużyć finansowych związanych z zakresem zadań 
Urzędu.
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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Swobodny przepływ pracowników, 
swoboda przedsiębiorczości i swoboda
świadczenia usług są podstawowymi 
zasadami rynku wewnętrznego Unii 
zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE).

(1) Ochrona praw socjalnych i 
pracowniczych, swobodny przepływ 
pracowników, swoboda przedsiębiorczości
i swoboda świadczenia usług są 
podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego Unii zapisanymi w 
Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa 
na rzecz społecznej gospodarki rynkowej 
o wysokiej konkurencyjności zmierzającej 
do pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego oraz wspiera sprawiedliwość 
i ochronę socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE 
przy określaniu i realizacji swoich polityk 
i działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane m.in. ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, 
a także ze wspieraniem wysokiego 
poziomu kształcenia, szkolenia oraz 
ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa 
na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o
wysokiej konkurencyjności zmierzającej 
do pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zwalcza wykluczenie 
społeczne i dyskryminację oraz wspiera 
sprawiedliwość i ochronę socjalną, 
równość kobiet i mężczyzn, solidarność 
międzypokoleniową i ochronę praw 
dziecka, a także spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną oraz solidarność 
między państwami członkowskimi. 
Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu 
i realizacji swoich polityk i działań Unia 
bierze pod uwagę wymogi związane m.in. 
ze wspieraniem wysokiego poziomu 
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zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej w art. 15 i 45 przewiduje 
prawo do swobodnego przepływu osób i 
pracowników, w art. 21 prawo do 
niedyskryminacji, w art. 29 prawo dostępu 
do bezpłatnego pośrednictwa pracy, w art. 
16 wolność prowadzenia działalności 
gospodarczej, a w art. 31, 34 i 35 prawo 
do należytych i sprawiedliwych warunków 
pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Nadal istnieją obawy dotyczące 
istniejących na rynku wewnętrznym 
przeszkód dla swobodnego przepływu, 
dostępu do zatrudnienia, dostępu do 
zabezpieczenia społecznego oraz 
dyskryminacji ze względu na 
obywatelstwo.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) W swoim sprawozdaniu 
specjalnym nr 6/2018 pt. „Swobodny 
przepływ pracowników – zapewniono 
podstawową swobodę, lecz lepsze 
ukierunkowanie środków UE ułatwiłoby 
mobilność pracowników” Europejski 
Trybunał Obrachunkowy zalecił, by 
Komisja zwiększyła poziom wiedzy 
obywateli UE na temat narzędzi 
pozyskiwania informacji o swobodzie 
przepływu pracowników oraz zgłaszania 
przypadków dyskryminacji, a także by 
lepiej wykorzystywała dostępne 
informacje, tak aby móc wskazać 
kategorie dyskryminacji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) W wielu sektorach gospodarki 
Unii występuje poważny wyzysk 
pracowników, który dotyka różnych grup 
pracowników transgranicznych, zarówno 
obywateli Unii, jak i obywateli państw 
trzecich. Zgodnie z zaleceniami Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
zawartymi w jej sprawozdaniu z 2015 r. pt. 
„Severe labour exploitation: workers 
moving within or into the European 
Union” [Poważny wyzysk pracowników –
pracownicy przybywający do UE lub 
przemieszczający się w jej obrębie] takimi 
praktykami należy się zająć m.in. przez 
wprowadzenie kompleksowego systemu 
celowych inspekcji warunków pracy.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W Europejskim filarze praw 
socjalnych podkreśla się, że każdy ma 
prawo do terminowej i dostosowanej do 
jego potrzeb pomocy w poprawie 
perspektyw zatrudnienia lub 
samozatrudnienia, że każdy ma prawo do 
przeniesienia uprawnień do ochrony 
socjalnej i do szkolenia w trakcie 
przekwalifikowania zawodowego, że 
młodzi ludzie mają prawo do 
ustawicznego kształcenia, przygotowania 
zawodowego, stażu czy dobrych ofert 
pracy, a osoby bezrobotne mają prawo do 
ciągłego i konsekwentnego wsparcia 
dostosowanego do ich indywidualnych 
potrzeb.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano we wspólnej 
deklaracji w sprawie priorytetów 
ustawodawczych na lata 2018–2019, 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
zobowiązały się do podejmowania starań 
w celu wzmocnienia społecznego wymiaru 
Unii, poprzez działanie na rzecz poprawy 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego36, ochronę pracowników 
przed zagrożeniami dla zdrowia w miejscu 
pracy37, zapewnienie sprawiedliwego 
traktowania wszystkich na unijnym rynku 
pracy dzięki nowelizacji przepisów 
dotyczących delegowania pracowników38, 
a także poprzez dalszą poprawę 
transgranicznego egzekwowania przepisów 
prawa Unii.

(4) Jak wskazano we wspólnej 
deklaracji w sprawie priorytetów 
ustawodawczych na lata 2018–2019, 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
zobowiązały się do podejmowania starań 
w celu wzmocnienia społecznego wymiaru 
Unii, poprzez działanie na rzecz poprawy 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego36, ochronę wszystkich 
pracowników przed zagrożeniami dla 
zdrowia w miejscu pracy37, zapewnienie 
sprawiedliwego traktowania wszystkich na 
unijnym rynku pracy dzięki nowelizacji 
przepisów dotyczących delegowania 
pracowników38, a także poprzez dalszą 
poprawę transgranicznego egzekwowania 
przepisów prawa Unii.

_________________ _________________

36 Wniosek w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

36 Wniosek w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
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883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz 
rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
dotyczące wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 (COM(2016) 815 final).

883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz 
rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
dotyczące wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 (COM(2016) 815 final).

37 Wniosek w sprawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w 
sprawie ochrony pracowników przed 
zagrożeniem dotyczącym narażenia na 
działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów podczas pracy (COM(2017) 11 
final).

37 Wniosek w sprawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w 
sprawie ochrony pracowników przed 
zagrożeniem dotyczącym narażenia na 
działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów podczas pracy (COM(2017) 11 
final).

38 Wniosek w sprawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
(COM (2016) 128 final).

38 Wniosek w sprawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
(COM (2016) 128 final).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy ustanowić Europejski Urząd 
ds. Pracy („Urząd”), aby pomóc 
w zwiększeniu sprawiedliwości i zaufania 
na jednolitym rynku. Na potrzeby realizacji 
tego celu Urząd powinien wspierać 
działania państw członkowskich i Komisji 
na rzecz poprawy dostępu obywateli 
i pracodawców do informacji o ich 
prawach i obowiązkach w sytuacjach 
mobilności transgranicznej pracowników, 
a także do odpowiednich usług, wspierać 
przestrzeganie prawa i współpracę między 
państwami członkowskimi w celu 
zapewnienia skutecznego stosowania 
prawa Unii w tych obszarach, jak również 
podejmować się mediacji i ułatwiać 
znajdywanie rozwiązań w przypadku 
transgranicznych sporów lub zakłóceń na 
rynku pracy.

(5) Należy ustanowić Europejski Urząd 
ds. Pracy („Urząd”), aby pomóc w
ułatwieniu transgranicznej mobilności 
pracowników, w zwiększeniu 
sprawiedliwości społecznej i zaufania na 
jednolitym rynku oraz w zapewnieniu 
mobilnym obywatelom równego dostępu 
do zatrudnienia i zabezpieczenia 
społecznego, a także aby zwiększyć 
ochronę praw pracowniczych i pomóc w 
walce z bezrobociem, przy przestrzeganiu 
zasad proporcjonalności i pomocniczości. 
Na potrzeby realizacji tego celu Urząd 
powinien wspierać działania państw 
członkowskich i Komisji na rzecz poprawy 
dostępu obywateli i pracodawców do 
informacji o ich prawach i obowiązkach 
w sytuacjach mobilności transgranicznej 
pracowników, a także do odpowiednich 
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usług, wspierać przestrzeganie prawa 
i współpracę między państwami 
członkowskimi w celu zapewnienia 
skutecznego stosowania prawa Unii w tych 
obszarach, jak również podejmować się 
mediacji i ułatwiać znajdywanie rozwiązań 
w przypadku transgranicznych sporów lub 
zakłóceń na rynku pracy.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Urząd powinien prowadzić 
działania w obszarach transgranicznej 
mobilności pracowników i koordynacji 
systemów zabezpieczeń społecznych, 
w tym swobodnego przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług. Powinien on 
również wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. 
Jeśli w trakcie wykonywania 
powierzonych mu zadań Urząd dowie się 
o podejrzeniu wystąpienia 
nieprawidłowości, m.in. w dziedzinach 
regulowanych przez prawo Unii 
wykraczających poza jego kompetencje, 
takich jak naruszenie warunków pracy lub 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czy 
też zatrudnienie nielegalnie 
przebywających na terenie Unii obywateli 
państw trzecich, powinien móc złożyć 
odpowiednie doniesienie i współpracować 
w tych kwestiach z Komisją, właściwymi 
organami unijnymi oraz – w stosownych 
przypadkach – krajowymi.

(6) Urząd powinien prowadzić 
działania w obszarach transgranicznej 
mobilności pracowników i koordynacji 
systemów zabezpieczeń społecznych, 
w tym swobodnego przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług. Powinien on 
również wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. 
Jeśli w trakcie wykonywania 
powierzonych mu zadań Urząd dowie się 
o podejrzeniu wystąpienia 
nieprawidłowości, m.in. w dziedzinach 
regulowanych przez prawo Unii 
wykraczających poza jego kompetencje, 
takich jak naruszenie warunków pracy lub 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
powinien móc złożyć odpowiednie 
doniesienie oraz efektywnie i niezwłocznie 
współpracować w tych kwestiach 
z Komisją, właściwymi organami unijnymi 
oraz – w stosownych przypadkach –
krajowymi.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Praca nierejestrowana często ma 
wymiar transgraniczny i może mieć 
istotne konsekwencje dla pracowników, 
których dotyczy. Niektóre grupy 
szczególnie wrażliwe, takie jak obywatele 
państw trzecich, są szczególnie narażone 
na pracę nierejestrowaną, a w związku z 
tym na odmawianie im podstawowych 
praw pracowniczych. Urząd powinien 
prowadzić i rozwijać europejską platformę 
na rzecz usprawnienia współpracy 
w zakresie przeciwdziałania pracy 
nierejestrowanej ustanowioną decyzją 
(UE) 2016/344 Parlamentu i Rady oraz 
powinien dalej wzmacniać współpracę w 
tej dziedzinie na szczeblu unijnym.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Urząd powinien przyczyniać się do 
ułatwiania swobodnego przepływu 
pracowników podlegającego przepisom 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 492/201139, dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/54/UE40 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/58941. Powinien ułatwiać 
delegowanie pracowników w oparciu 
o dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 96/71/WE42 oraz dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/67/UE43, w tym poprzez wspieranie 
egzekwowania wymienionych przepisów 
wdrożonych za pośrednictwem mających 
powszechne zastosowanie układów 
zbiorowych zgodnie z praktykami państw 
członkowskich. Urząd powinien również 
pomagać w koordynowaniu systemów 
zabezpieczenia społecznego, którą to 

(7) Urząd powinien przyczyniać się do 
ułatwiania swobodnego przepływu 
pracowników podlegającego przepisom 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 492/201139, dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/54/UE40 oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/58941. Powinien ułatwiać 
delegowanie pracowników w oparciu 
o dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 96/71/WE42 oraz dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/67/UE43, w tym poprzez wspieranie 
egzekwowania wymienionych przepisów 
wdrożonych za pośrednictwem mających 
powszechne zastosowanie układów 
zbiorowych zgodnie z praktykami państw 
członkowskich. Urząd powinien również 
pomagać w efektywnym koordynowaniu 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
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dziedzinę reguluje rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 883/200444, rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/200945, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1231/201046, jak również 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/7147

i rozporządzenie Rady (WE) nr 574/7248.

którą to dziedzinę reguluje rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 883/200444, rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/200945, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1231/201046, jak również 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/7147

i rozporządzenie Rady (WE) nr 574/7248.

_________________ _________________

39 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 
dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii (Dz.U. L 141 z 27.5.2011, 
s. 1).

39 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 
dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii (Dz.U. L 141 z 27.5.2011, 
s. 1).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie środków ułatwiających 
korzystanie z praw przyznanych 
pracownikom w kontekście swobodnego 
przepływu pracowników (Dz.U. L 128 z 
30.4.2014, s. 8).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie środków ułatwiających 
korzystanie z praw przyznanych 
pracownikom w kontekście swobodnego 
przepływu pracowników (Dz.U. L 128 z 
30.4.2014, s. 8).

41 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z 
dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
europejskiej sieci służb zatrudnienia 
(EURES), dostępu pracowników do usług 
w zakresie mobilności i dalszej integracji 
rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń 
(UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 
(Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1).

41 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z 
dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
europejskiej sieci służb zatrudnienia 
(EURES), dostępu pracowników do usług 
w zakresie mobilności i dalszej integracji 
rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń 
(UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 
(Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1).

42 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotycząca delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
(Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

42 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotycząca delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
(Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 
sprawie egzekwowania dyrektywy 
96/71/WE dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług, 
zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 
1024/2012 w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie 

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 
sprawie egzekwowania dyrektywy 
96/71/WE dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług, 
zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 
1024/2012 w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie 
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IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11). IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11).

44 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, 
s. 1, zmienione w Dz.U. L 200 z 7.6.2004, 
s. 1.).

44 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, 
s. 1, zmienione w Dz.U. L 200 z 7.6.2004, 
s. 1.).

45 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 
dnia 16 września 2009 r. dotyczące 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 
z 30.10.2009, s. 1).

45 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 
dnia 16 września 2009 r. dotyczące 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 
z 30.10.2009, s. 1).

46 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z 
dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i 
rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na 
obywateli państw trzecich, którzy nie są 
jeszcze objęci tymi rozporządzeniami 
jedynie ze względu na swoje obywatelstwo 
(Dz.U. L 344 z 29.12.2010, s. 1).

46 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z 
dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i 
rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na 
obywateli państw trzecich, którzy nie są 
jeszcze objęci tymi rozporządzeniami 
jedynie ze względu na swoje obywatelstwo 
(Dz.U. L 344 z 29.12.2010, s. 1).

47 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/71 
z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
(Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2).

47 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/71 
z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
(Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2).

48 Rozporządzenie Rady (WE) nr 574/72 z 
dnia 21 marca 1972 r. w sprawie 
wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 
1408/71 w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
(Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1).

48 Rozporządzenie Rady (WE) nr 574/72 z 
dnia 21 marca 1972 r. w sprawie 
wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 
1408/71 w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
(Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Działania Urzędu powinny 
obejmować osoby, które podlegają 
przepisom prawa Unii wchodzącym 
w zakres niniejszego rozporządzenia, 
w tym pracowników, osoby 
samozatrudnione, osoby poszukujące 
pracy, jak również osoby bierne 
zawodowo; powinny obejmować zarówno 
obywateli Unii, jak i obywateli państw 
trzecich, którzy legalnie przebywają na 
terenie Unii, takich jak pracownicy 
delegowani, posiadacze niebieskiej karty 
UE, pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstw i rezydenci 
długoterminowi, jak również członków ich 
rodzin.

(9) Działania Urzędu powinny 
obejmować zarówno obywateli Unii, jak i 
obywateli państw trzecich, którzy
podlegają przepisom prawa Unii 
wchodzącym w zakres niniejszego 
rozporządzenia, w tym pracowników, 
osoby samozatrudnione, osoby 
poszukujące pracy, jak również osoby 
bierne zawodowo, w sytuacjach 
związanych z mobilnością transgraniczną 
w Unii;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W celu stopniowego ustanawiania 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, o której mowa w 
traktatach, przyjęto unijne akty prawne 
mające na celu uregulowanie warunków 
wjazdu, pobytu i zatrudnienia niektórych 
kategorii obywateli państw trzecich, takich 
jak posiadacze niebieskiej karty UE 
(dyrektywa Rady 2009/50/WE1a), 
pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstw (dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/66/UE1b), 
rezydenci długoterminowi (dyrektywa 
Rady 2003/109/WE1c), jak również 
członkowie ich rodzin, a także 
ustanowienie kar i środków stosowanych 
wobec pracodawców, którzy zatrudniają 
nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich (dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/52/WE1d). 
Transgraniczne aspekty stosowania tego 
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prawodawstwa powinny należeć do 
zakresu działalności Urzędu.

__________________

1a Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 
25 maja 2009 r. w sprawie warunków 
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 
w celu podjęcia pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji 
(Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17).

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
(Dz.U. L 157 z 27.5.2014, s. 1).

1c Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 
25 listopada 2003 r. dotycząca statusu 
obywateli państw trzecich będących 
rezydentami 
długoterminowymi(Dz.U. L 16 z 
23.1.2004, s. 44).

1d Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 
2009 r. przewidująca minimalne normy w 
odniesieniu do kar i środków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniających 
nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, 
s. 24).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ustanowienie Urzędu nie powinno 
skutkować stworzeniem nowych praw 
i obowiązków dla obywateli lub 
pracodawców, w tym podmiotów 
gospodarczych lub organizacji 
nienastawionych na zysk, ponieważ 
powinni oni zostać objęci działaniami 
Urzędu w zakresie, w jakim podlegają 
przepisom prawa Unii wchodzącym 

(10) Ustanowienie Urzędu nie powinno 
skutkować stworzeniem nowych praw 
i obowiązków dla obywateli lub 
pracodawców, w tym podmiotów 
gospodarczych lub organizacji 
nienastawionych na zysk, ponieważ 
powinni oni zostać objęci działaniami 
Urzędu w zakresie, w jakim podlegają 
przepisom prawa Unii wchodzącym 
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w zakres niniejszego rozporządzenia. w zakres niniejszego rozporządzenia. 
Jednocześnie Urząd powinien działać na 
rzecz przestrzegania i wdrażania 
istniejących praw i obowiązków zgodnie z 
prawem Unii i międzynarodowymi 
normami pracy.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby prawo Unii było stosowane 
w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny, 
Urząd powinien wspierać współpracę oraz 
terminową wymianę informacji między 
państwami członkowskimi. Wraz 
z pozostałym personelem krajowi 
urzędnicy łącznikowi pracujący 
w Urzędzie powinni wspierać państwa 
członkowskie w wywiązywaniu się 
z obowiązków w zakresie współpracy, 
przyspieszać wymianę informacji przy 
pomocy specjalnych procedur 
ograniczających opóźnienia, jak również 
zapewniać powiązania z pozostałymi 
urzędnikami łącznikowymi, organami oraz 
punktami kontaktowymi powołanymi na 
podstawie unijnych przepisów. Urząd 
powinien zachęcać do stosowania 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
skutecznej i efektywnej współpracy 
transgranicznej, m.in. elektronicznych 
narzędzi wymiany danych takich jak 
system elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego 
(EESSI) oraz system wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI), a także 
przyczyniać się do dalszej cyfryzacji 
procedur i poprawy narzędzi 
informatycznych wykorzystywanych do 
wymiany wiadomości pomiędzy organami 
krajowymi.

(13) Aby prawo Unii było stosowane 
w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny, 
Urząd powinien wspierać współpracę oraz 
terminową wymianę informacji między 
państwami członkowskimi. Wraz 
z pozostałym personelem krajowi 
urzędnicy łącznikowi pracujący 
w Urzędzie powinni wspierać państwa 
członkowskie w wywiązywaniu się 
z obowiązków w zakresie współpracy, 
przyspieszać wymianę informacji przy 
pomocy specjalnych procedur 
ograniczających opóźnienia, jak również 
zapewniać powiązania z pozostałymi 
urzędnikami łącznikowymi, organami oraz 
punktami kontaktowymi powołanymi na 
podstawie unijnych przepisów. Urząd 
powinien zachęcać do stosowania 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
skutecznej i efektywnej współpracy 
transgranicznej, m.in. elektronicznych 
narzędzi wymiany danych takich jak 
system elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego 
(EESSI) oraz system wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI), a także 
przyczyniać się do dalszej cyfryzacji 
procedur i poprawy narzędzi 
informatycznych wykorzystywanych do 
wymiany wiadomości pomiędzy organami 
krajowymi. Wymiana danych, w 
szczególności danych dotyczących 
zabezpieczenia społecznego, powinna 
uwzględniać aspekty cyberprzestępczości i 
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cyberbezpieczeństwa oraz podlegać 
ścisłym uregulowaniom.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zwiększyć zdolności państw 
członkowskich do zwalczania nadużyć 
o wymiarze transgranicznym w odniesieniu 
do unijnych przepisów wchodzących 
w zakres jego kompetencji, Urząd 
powinien wspierać organy krajowe 
w przeprowadzaniu uzgodnionych 
i wspólnych inspekcji, m.in. poprzez 
ułatwienie ich realizacji zgodnie z art. 10 
dyrektywy 2014/67/UE. Takie inspekcje 
powinny być przeprowadzane na wniosek 
państw członkowskich lub za ich zgodą 
w odpowiedzi na sugestię Urzędu. Urząd 
powinien zapewniać państwom 
członkowskim uczestniczącym w takich 
uzgodnionych i wspólnych inspekcjach 
wsparcie strategiczne, logistyczne 
i techniczne, przy pełnym poszanowaniu 
wymogów dotyczących poufności. 
Inspekcje należy przeprowadzać 
w porozumieniu z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi oraz w pełnej 
zgodności z prawem krajowym 
zainteresowanych państw, które powinny 
podjąć działania następcze w odniesieniu 
do wyników uzgodnionych i wspólnych 
inspekcji zgodnie z prawem krajowym.

(14) Aby zwiększyć zdolności państw 
członkowskich do zwalczania nadużyć na 
rynku pracy o wymiarze transgranicznym 
w odniesieniu do unijnych przepisów 
wchodzących w zakres jego kompetencji, 
Urząd powinien wspierać organy krajowe i 
partnerów społecznych w
przeprowadzaniu uzgodnionych i
wspólnych inspekcji, m.in. poprzez 
ułatwienie ich realizacji zgodnie z art. 10 
dyrektywy 2014/67/UE. Takie inspekcje 
powinny być przeprowadzane na wniosek 
państw członkowskich lub za ich zgodą 
w odpowiedzi na sugestię Urzędu. Urząd 
powinien zapewniać państwom 
członkowskim uczestniczącym w takich 
uzgodnionych i wspólnych inspekcjach 
wsparcie strategiczne, logistyczne 
i techniczne, przy pełnym poszanowaniu 
wymogów dotyczących poufności. 
Inspekcje należy przeprowadzać 
w porozumieniu z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi oraz w pełnej 
zgodności z prawem krajowym 
zainteresowanych państw, które powinny 
podjąć działania następcze w odniesieniu 
do wyników uzgodnionych i wspólnych 
inspekcji zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby śledzić pojawiające się (15) Aby śledzić pojawiające się 
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tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie 
mobilności pracowników oraz koordynacji 
systemów zabezpieczeń społecznych, 
Urząd powinien wypracować zdolności 
analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka. 
Powinny one obejmować przeprowadzanie 
analiz i badań rynku pracy, jak również 
wzajemnych ocen. Urząd powinien 
monitorować potencjalne zaburzenia 
równowagi w zakresie umiejętności 
i transgranicznego przepływu siły roboczej, 
w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń 
na spójność terytorialną. Urząd powinien 
również pomagać w ocenie ryzyka, o której 
mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. 
Urząd powinien zapewnić synergię 
i komplementarność z innymi agencjami 
unijnymi, służbami lub sieciami. Działania 
w tym zakresie powinny obejmować 
konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi 
służbami na temat powtarzających się 
problemów, z jakimi obywatele 
i przedsiębiorstwa mają do czynienia, 
kiedy egzekwują swoje prawa 
w dziedzinach wchodzących w zakres 
kompetencji Urzędu. Urząd powinien 
również ułatwiać i usprawniać działania 
związane z gromadzeniem danych 
przewidziane w odpowiednich przepisach 
prawa Unii wchodzących w zakres jego 
kompetencji. Nie pociąga to za sobą 
nowych obowiązków sprawozdawczych 
państw członkowskich.

tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie 
mobilności pracowników oraz koordynacji 
systemów zabezpieczeń społecznych, 
Urząd powinien wypracować zdolności 
analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka. 
Powinny one obejmować przeprowadzanie 
analiz i badań rynku pracy, jak również 
wzajemnych ocen. Urząd powinien 
monitorować potencjalne zaburzenia 
równowagi w zakresie umiejętności 
i transgranicznego przepływu siły roboczej, 
w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń 
na spójność terytorialną. Urząd powinien 
również pomagać w ocenie ryzyka, o której 
mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. 
Urząd powinien zapewnić synergię 
i komplementarność z innymi agencjami 
unijnymi, służbami lub sieciami. Działania 
w tym zakresie powinny obejmować 
konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi 
służbami na temat powtarzających się 
problemów, z jakimi obywatele 
i przedsiębiorstwa mają do czynienia, 
kiedy egzekwują swoje prawa 
w dziedzinach wchodzących w zakres 
kompetencji Urzędu. Urząd powinien 
również ułatwiać i usprawniać działania 
związane z gromadzeniem danych 
przewidziane w odpowiednich przepisach 
prawa Unii wchodzących w zakres jego 
kompetencji, przy poszanowaniu zasad 
ochrony danych osobowych i z 
uwzględnieniem zagrożeń w dziedzinie 
bezpieczeństwa cybernetycznego. Nie 
pociąga to za sobą nowych obowiązków 
sprawozdawczych państw członkowskich.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Urząd powinien zapewnić 
platformę na potrzeby rozstrzygania 
sporów między państwami członkowskimi 
w odniesieniu do stosowania przepisów 

(17) Urząd powinien zapewnić 
platformę na potrzeby rozstrzygania 
sporów między państwami członkowskimi 
w odniesieniu do stosowania przepisów 
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prawa Unii wchodzących w zakres jego 
kompetencji. Platforma ta powinna opierać 
się na dialogu i mechanizmach 
pojednawczych stosowanych w dziedzinie 
koordynacji zabezpieczenia społecznego, 
które są wysoko oceniane przez państwa 
członkowskie60 i których znaczenie 
potwierdził Trybunał Sprawiedliwości61. 
Państwa członkowskie powinny być 
w stanie przekazywać Urzędowi sprawy do 
mediacji zgodnie ze standardowymi 
procedurami wprowadzonymi w tym celu. 
Urząd powinien zajmować się wyłącznie 
sporami pomiędzy państwami 
członkowskimi, natomiast obywatele 
i pracodawcy doświadczający trudności 
w egzekwowaniu swoich praw 
wynikających z unijnych przepisów 
powinni mieć nadal do dyspozycji 
dedykowane służby, takie jak sieć 
SOLVIT, do której Urząd powinien 
przekazywać takie sprawy. Z kolei sieć 
SOLVIT powinna móc przekazywać 
Urzędowi do rozpatrzenia te sprawy, 
których nie można rozwiązać z powodu 
różnic między administracjami krajowymi.

prawa Unii wchodzących w zakres jego 
kompetencji. Platforma ta powinna opierać 
się na demokratycznym dialogu 
i mechanizmach pojednawczych 
stosowanych w dziedzinie koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, które są 
wysoko oceniane przez państwa 
członkowskie60 i których znaczenie 
potwierdził Trybunał Sprawiedliwości61. 
Państwa członkowskie powinny być 
w stanie przekazywać Urzędowi sprawy do 
mediacji zgodnie ze standardowymi 
procedurami wprowadzonymi w tym celu. 
Urząd powinien zajmować się wyłącznie 
sporami pomiędzy państwami 
członkowskimi, natomiast obywatele 
i pracodawcy doświadczający trudności 
w egzekwowaniu swoich praw 
wynikających z unijnych przepisów 
powinni mieć nadal do dyspozycji 
dedykowane służby, takie jak sieć 
SOLVIT, do której Urząd powinien 
przekazywać takie sprawy. Z kolei sieć 
SOLVIT powinna móc przekazywać 
Urzędowi do rozpatrzenia te sprawy, 
których nie można rozwiązać z powodu 
różnic między administracjami krajowymi.

_________________ _________________

60 Częściowe podejście ogólne z dnia 26 
października 2017 r. dotyczące wniosku w 
sprawie rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz 
rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
dotyczące wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 – dokument Rady 
13645/1/17.

60 Częściowe podejście ogólne z dnia 26 
października 2017 r. dotyczące wniosku w 
sprawie rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz 
rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
dotyczące wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 – dokument Rady 
13645/1/17.

61 Sprawa C-236/88, EU:C:1990:303, pkt 
17; sprawa C-202/97, EU:C:2000:75, 
pkt 57-58; sprawa C-178/97, 
EU:C:2000:169, pkt 44-45; sprawa C-2/05, 
EU:C:2006:69, pkt 28-29; sprawa C-12/14, 
EU:C:2016:135, pkt 39-41; sprawa C-
359/16, EU:C:2018:63, pkt 44-45.

61 Sprawa C-236/88, EU:C:1990:303, pkt 
17; sprawa C-202/97, EU:C:2000:75, 
pkt 57-58; sprawa C-178/97, 
EU:C:2000:169, pkt 44-45; sprawa C-2/05, 
EU:C:2006:69, pkt 28-29; sprawa C-12/14, 
EU:C:2016:135, pkt 39-41; sprawa C-
359/16, EU:C:2018:63, pkt 44-45.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania Urzędu w jego zarządzie 
powinny być reprezentowane państwa 
członkowskie i Komisja. Skład zarządu, 
w tym wybór jego przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego, powinien być 
zgodny z zasadą równowagi płci oraz 
uwzględniać doświadczenie i kwalifikacje. 
Aby Urząd mógł skutecznie i efektywnie 
funkcjonować, jego zarząd powinien 
w szczególności przyjmować roczny 
program prac, realizować zadania związane 
z budżetem Urzędu, przyjmować przepisy 
finansowe mające zastosowanie do Urzędu, 
powoływać dyrektora wykonawczego oraz 
ustanawiać procedury podejmowania przez 
dyrektora wykonawczego decyzji 
związanych z zadaniami operacyjnymi 
Urzędu. Przedstawiciele krajów innych niż 
państwa członkowskie Unii, stosujących 
przepisy Unii objęte zakresem kompetencji 
Urzędu, mogą uczestniczyć 
w posiedzeniach zarządu jako 
obserwatorzy.

(21) W celu zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania Urzędu w jego zarządzie 
powinny być reprezentowane państwa 
członkowskie, partnerzy społeczni, 
Parlament Europejski i Komisja. Skład 
zarządu, w tym wybór jego 
przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego, powinien być 
zgodny z zasadą równowagi płci oraz 
uwzględniać doświadczenie i kwalifikacje. 
Aby Urząd mógł skutecznie i efektywnie 
funkcjonować, jego zarząd powinien 
w szczególności przyjmować roczny 
program prac, realizować zadania związane 
z budżetem Urzędu, przyjmować przepisy 
finansowe mające zastosowanie do Urzędu, 
powoływać dyrektora wykonawczego oraz 
ustanawiać procedury podejmowania przez 
dyrektora wykonawczego decyzji 
związanych z zadaniami operacyjnymi 
Urzędu. Przedstawiciele krajów innych niż 
państwa członkowskie Unii, stosujących 
przepisy Unii objęte zakresem kompetencji 
Urzędu i MOP, mogą uczestniczyć w 
posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W dziedzinach wchodzących 
w zakres jego kompetencji Urząd powinien 
polegać bezpośrednio na wiedzy 
specjalistycznej odpowiednich 
zainteresowanych stron, co ma umożliwić 
specjalna grupa zainteresowanych stron. 
Członkowie grupy powinni reprezentować 
partnerów społecznych na szczeblu Unii. 

(23) W dziedzinach wchodzących 
w zakres jego kompetencji Urząd powinien 
polegać bezpośrednio na wiedzy 
specjalistycznej odpowiednich 
zainteresowanych stron, co ma umożliwić 
specjalna grupa zainteresowanych stron. 
Członkowie grupy powinni reprezentować 
partnerów społecznych na szczeblu Unii, 
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Realizując swoje działania, grupa 
zainteresowanych stron będzie należycie 
uwzględniać opinie i korzystać z wiedzy 
fachowej Komitetu Doradczego ds. 
Koordynacji Systemów Zabezpieczenia 
Społecznego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz 
Komitetu Doradczego ds. Swobodnego 
Przepływu Pracowników ustanowionego 
na mocy rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

MOP i odpowiednie organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego. Realizując 
swoje działania, grupa zainteresowanych 
stron będzie należycie uwzględniać opinie 
i korzystać z wiedzy fachowej Komitetu 
Doradczego ds. Koordynacji Systemów 
Zabezpieczenia Społecznego 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 oraz Komitetu 
Doradczego ds. Swobodnego Przepływu 
Pracowników ustanowionego na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Przetwarzanie danych osobowych
w ramach niniejszego rozporządzenia 
powinno odbywać się zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67964 
lub rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 45/200165, 
w zależności od tego, które z nich ma 
zastosowanie. Wymaga to m.in. 
wprowadzenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych 
umożliwiających spełnienie obowiązków 
nałożonych na mocy wymienionych 
rozporządzeń, w szczególności
obowiązków w zakresie zgodności
z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania 
danych, przekazywania informacji oraz 
praw osób, których dane dotyczą.

(25) Jakiekolwiek przetwarzanie przez 
Urząd danych osobowych w ramach
niniejszego rozporządzenia powinno 
odbywać się zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/... 1a. Jakiekolwiek przetwarzanie 
przez państwa członkowskie danych 
osobowych w ramach niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w 
kontekście uzgodnionych i wspólnych 
inspekcji, powinno odbywać się zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/6791b. 
W przypadkach gdy przetwarzanie danych 
osobowych jest konieczne przede 
wszystkim do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych albo wykonywania 
kar, zwłaszcza w kontekście uzgodnionych 
i wspólnych inspekcji, w których wykryto 
nieprawidłowości o charakterze 
przestępczym, takie jak wyzysk 
pracowników lub handel ludźmi, 
przetwarzanie takich danych osobowych 
powinno odbywać się zgodnie z dyrektywą 
(UE) 2016/680 Parlamentu Europejskiego 
i Rady1c. Urząd powinien wprowadzić 
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odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne umożliwiające spełnienie 
obowiązków nałożonych na mocy 
wymienionych rozporządzeń, w 
szczególności obowiązków w zakresie
zgodności z prawem i bezpieczeństwa
przetwarzania danych, przekazywania 
informacji oraz praw osób, których dane 
dotyczą.

_________________ _________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) 2018/... z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii i swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji 
nr 1247/2002/WE (Dz.U. L ... z ...).

1b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).

1c Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 89).

64 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

65 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje 
i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych (Dz.U. L 8 
z 12.1.2001, s. 1), obecnie w trakcie 
przeglądu w związku z COM(2017) 8 
final.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W ramach kompetencji 
poszczególnych podmiotów Urząd 
powinien współpracować z innymi 
agencjami unijnymi, w szczególności 
agencjami w dziedzinie zatrudnienia 
i polityki społecznej, opierając się na ich 
wiedzy specjalistycznej oraz 
maksymalizując synergie, a mianowicie: 
z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound), 
Europejskim Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (Cedefop), 
Europejską Agencją Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz 
z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF), 
jak również – w zakresie walki 
z przestępczością zorganizowaną 
i handlem ludźmi – z Agencją Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Ścigania (Europol) i Agencją Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust).

(30) W ramach kompetencji 
poszczególnych podmiotów Urząd 
powinien współpracować z innymi 
agencjami unijnymi, w szczególności 
agencjami w dziedzinie zatrudnienia 
i polityki społecznej, opierając się na ich 
wiedzy specjalistycznej oraz 
maksymalizując synergie, a mianowicie: 
z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound), 
Europejskim Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (Cedefop), 
Europejską Agencją Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz 
z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF).
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) W ramach swoich odpowiednich 
kompetencji Urząd powinien w kontekście 
walki z przestępczością zorganizowaną 
nawiązać również skuteczną współpracę z 
Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) i Agencją 
Unii Europejskiej ds. Współpracy w 
dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości w 
Sprawach Karnych (Eurojust), a także - w 
zakresie, w jakim przestępczość 
zorganizowana jest powiązana z 
nadużyciami finansowymi dotyczącymi 
budżetu Unii - z Prokuraturą Europejską. 
Aby przeciwdziałać handlowi ludźmi, 
zwłaszcza handlowi ludźmi w celu 
wyzysku pracowników, Urząd powinien 
również w stosownych przypadkach 
współpracować z innymi agencjami Unii 
aktywnymi w obszarze sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych, np. Agencją Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), 
Europejskim Urzędem Wsparcia w 
dziedzinie Azylu (EASO), Europejską 
Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA), Europejskim Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
(EMCDDA), Europejskim Instytutem ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), 
Europejską Agencją Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej (Frontex), Agencją Unii 
Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie 
Ścigania (CEPOL) oraz koordynatorem 
ds. zwalczania handlu ludźmi.

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie wspieranie 
swobodnego przepływu pracowników 
i usług oraz przyczynianie się do 
zwiększania sprawiedliwości na rynku 
wewnętrznym, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie działające w sposób 
nieskoordynowany, natomiast ze względu 
na transgraniczny charakter tych działań 
i potrzebę wzmożonej współpracy między 
państwami członkowskimi, możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

(36) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie wspieranie 
swobodnego przepływu pracowników i
usług oraz przyczynianie się do 
zwiększania sprawiedliwości społecznej na 
rynku wewnętrznym, nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie działające w sposób 
nieskoordynowany, natomiast ze względu 
na transgraniczny charakter tych działań i
potrzebę wzmożonej współpracy między 
państwami członkowskimi, możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi w szczególności 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, o której mowa w art. 6 
Traktatu o Unii Europejskiej,

(37) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi w szczególności w
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, o której mowa w art. 6 
Traktatu o Unii Europejskiej. Ponadto 
uwzględnia ono europejski filar praw 
socjalnych,

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ułatwia identyfikację przeszkód dla 
swobodnego przepływu, dostępu do 
zatrudnienia i dostępu do zabezpieczenia 
społecznego na rynku wewnętrznym;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) koordynuje środki mające na celu 
poprawę swobodnego przepływu osób, 
ogólnounijnego rynku uczciwej 
konkurencji na rynku pracy i godnych 
warunków pracy, a także odpowiedniej 
ochrony socjalnej wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwia obywatelom 
i pracodawcom dostęp do informacji o ich 
prawach i obowiązkach w sytuacjach 
mobilności transgranicznej pracowników 
oraz do odpowiednich usług związanych 
z transgraniczną mobilnością 
pracowników, zgodnie z art. 6 i 7;

a) ułatwia obywatelom, partnerom 
społecznym i pracodawcom dostęp do 
informacji o ich prawach i obowiązkach 
w sytuacjach mobilności transgranicznej 
pracowników oraz do odpowiednich usług 
związanych z transgraniczną mobilnością 
pracowników, zgodnie z art. 6 i 7;

Uzasadnienie

Art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście 
swobodnego przepływu pracowników stanowi, że „państwa członkowskie promują dialog z 
partnerami społecznymi i stosownymi organizacjami pozarządowymi mającymi, zgodnie z 
prawem krajowym lub praktyką krajową, uzasadniony interes w przyczynianiu się do 
zwalczania nieuzasadnionych ograniczeń i przeszkód w zakresie prawa do swobodnego 
przemieszczania się, oraz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, w odniesieniu do 
pracowników unijnych i członków ich rodzin, w celu wspierania zasady równego 
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traktowania”. Patrz także motyw 23 tej samej dyrektywy.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadza analizy i dokonuje 
oceny ryzyka z zakresu zagadnień 
dotyczących transgranicznej mobilności 
pracowników, zgodnie z art. 11;

d) przeprowadza analizy i dokonuje 
oceny ryzyka z zakresu zagadnień 
dotyczących transgranicznej mobilności 
pracowników oraz przeszkód dla 
swobodnego przepływu pracowników i 
usług, zgodnie z art. 11;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wspiera państwa członkowskie w 
budowaniu potencjału do 
przeprowadzania celowych inspekcji 
służących identyfikacji i karaniu praktyk 
poważnego wyzysku pracowników;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd poprawia dostępność i jakość 
informacji oferowanych obywatelom 
i pracownikom, jak również możliwości 
uzyskania przez nich takich informacji, 
w celu usprawnienia mobilności 
pracowników na terenie Unii, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 589/2016 
w sprawie EURES oraz rozporządzeniem 
[w sprawie jednolitego portalu cyfrowego 

Urząd poprawia dostępność i jakość 
informacji oferowanych obywatelom, 
partnerom społecznym i pracodawcom, 
jak również możliwości uzyskania przez 
nich takich informacji, w celu 
usprawnienia mobilności pracowników na 
terenie Unii, zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 589/2016 w sprawie EURES oraz 
rozporządzeniem [w sprawie jednolitego 
portalu cyfrowego – COM(2017)256]. 
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– COM(2017)256]. W tym celu Urząd: W tym celu Urząd:

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnia pracodawcom 
odpowiednie informacje na temat 
przepisów prawa pracy, a także warunków 
życia i pracy mających zastosowanie do 
pracowników w sytuacjach transgranicznej 
mobilności, w tym pracowników 
delegowanych;

c) zapewnia obywatelom, partnerom 
społecznym i pracodawcom odpowiednie 
informacje na temat przepisów prawa 
pracy, a także warunków życia i pracy 
mających zastosowanie do pracowników 
w sytuacjach transgranicznej mobilności, 
w tym pracowników delegowanych, 
posiadaczy niebieskiej karty UE, 
pracowników przenoszonych wewnątrz 
przedsiębiorstw i rezydentów 
długoterminowych, jak również członków 
ich rodzin;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rejestruje skargi pracowników i 
pracodawców dotyczących domniemanych 
naruszeń prawa do swobodnego 
przepływu pracowników, swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia 
usług na rynku wewnętrznym oraz 
przedstawia propozycje rozwiązania tych 
problemów przez właściwe organy państw 
członkowskich i Komisję;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspiera państwa członkowskie 
w wypełnianiu obowiązków w zakresie 
dostępu do informacji dotyczących 
swobodnego przepływu pracowników i ich 
rozpowszechniania, zgodnie z art. 6 
dyrektywy 2014/54/UE, oraz informacji 
dotyczących delegowania pracowników, 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/67/UE;

d) wspiera państwa członkowskie 
w wypełnianiu obowiązków w zakresie 
dostępu do informacji dotyczących 
swobodnego przepływu pracowników i ich 
rozpowszechniania, zgodnie z art. 6 
dyrektywy 2014/54/UE, oraz informacji 
dotyczących delegowania pracowników, 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2014/67/UE i 
odpowiednimi przepisami unijnego prawa 
dotyczącego legalnej migracji;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspiera państwa członkowskie 
w usprawnianiu działań informacyjnych 
oraz świadczenia obywatelom 
i pracodawcom usług dotyczących 
mobilności transgranicznej na zasadzie 
dobrowolności, przy pełnym poszanowaniu 
kompetencji państw członkowskich.

f) wspiera państwa członkowskie w
usprawnianiu działań informacyjnych oraz 
świadczenia obywatelom, partnerom 
społecznym i pracodawcom usług 
dotyczących mobilności transgranicznej na 
zasadzie dobrowolności, przy pełnym 
poszanowaniu kompetencji państw 
członkowskich i praw podstawowych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd świadczy na rzecz obywateli 
i pracowników usługi mające ułatwiać 
mobilność pracowników na terenie całej 
Unii. W tym celu Urząd:

1. Urząd w stosownych przypadkach 
świadczy usługi mające ułatwiać mobilność 
pracowników na terenie całej Unii, nie 
powielając przy tym istniejących już 
mechanizmów. W tym celu Urząd:
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd zarządza Europejskim 
Urzędem Koordynacji przy sieci EURES 
i dopilnowuje, by wypełniał on swoje 
obowiązki zgodnie z art. 8 rozporządzenia 
(UE) 2016/589, z wyłączeniem kwestii 
technicznej eksploatacji i rozbudowy 
portalu EURES i powiązanych usług 
informatycznych, którymi nadal będzie 
zarządzać Komisja. Urząd, za którego 
odpowiedzialność w zakresie określonym
art. 23 ust. 4 lit. k) ponosi Dyrektor 
Wykonawczy, zapewnia, aby wspomniana 
działalność była w pełni zgodna 
z wymogami obowiązujących przepisów 
o ochronie danych, w tym z wymogiem 
dotyczącym wyznaczenia inspektora 
ochrony danych, zgodnie z art. 37.

2. Urząd zarządza Europejskim 
Urzędem Koordynacji przy sieci EURES 
i dopilnowuje, by wypełniał on swoje 
obowiązki zgodnie z art. 8 rozporządzenia 
(UE) 2016/589, z wyłączeniem kwestii 
technicznej eksploatacji i rozbudowy 
portalu EURES i powiązanych usług 
informatycznych, którymi nadal będzie 
zarządzać Komisja. Urząd i Komisję 
uznaje się za współadministratorów 
zgodnie z art. 28 rozporządzenia (UE) nr 
2018/.... Zapewniają oni, aby wspomniana 
działalność była w pełni zgodna 
z wymogami obowiązujących przepisów 
o ochronie danych, w tym z wymogiem 
dotyczącym wyznaczenia inspektora 
ochrony danych, zgodnie z art. 37.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd ułatwia współpracę między 
państwami członkowskimi i wspiera je 
w skutecznym wywiązywaniu się 
z obowiązków w zakresie współpracy, 
m.in. w zakresie wymiany informacji, 
określonych w przepisach prawa Unii 
wchodzących w zakres jego kompetencji.

Urząd ułatwia współpracę między 
państwami członkowskimi i wspiera je w
skutecznym wywiązywaniu się z
obowiązków w zakresie współpracy, m.in. 
w zakresie wymiany informacji, 
określonych w przepisach prawa Unii 
wchodzących w zakres jego kompetencji, 
przy poszanowaniu ochrony danych 
osobowych i praw podstawowych.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd wspiera prace Komisji 
Administracyjnej ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego 
w zakresie kwestii finansowych 
związanych z koordynacją systemów 
zabezpieczenia społecznego, zgodnie 
z art. 74 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
oraz art. 65, 67 i 69 rozporządzenia (WE) 
nr 987/2009.

2. Urząd wspiera prace Komisji 
Administracyjnej ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego w
zakresie kwestii finansowych związanych z
efektywną koordynacją systemów 
zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art.
74 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz 
art. 65, 67 i 69 rozporządzenia (WE) nr
987/2009.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd wspiera stosowanie 
elektronicznych narzędzi i procedur 
wymiany wiadomości między organami 
krajowymi, w tym stosowanie systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) oraz systemu 
elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego 
(EESSI).

3. Urząd wspiera stosowanie 
elektronicznych narzędzi i procedur 
wymiany wiadomości między organami 
krajowymi, w tym stosowanie systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) oraz systemu 
elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego 
(EESSI), zgodnie z unijnym prawem o 
ochronie danych osobowych.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urząd zachęca do stosowania 
innowacyjnych podejść do skutecznej 
i efektywnej współpracy transgranicznej 
oraz bada możliwości korzystania 
z mechanizmów wymiany elektronicznej 
między państwami członkowskimi w celu 
ułatwienia wykrywania nadużyć, składa 
również sprawozdania Komisji z myślą 

4. Urząd zachęca do stosowania 
innowacyjnych podejść do skutecznej
i efektywnej współpracy transgranicznej 
oraz bada możliwości korzystania 
z mechanizmów wymiany elektronicznej 
między państwami członkowskimi w celu 
ułatwienia wykrywania nadużyć, składa 
również sprawozdania Komisji z myślą 
o dalszym rozwijaniu takich podejść, 



PE623.868v03-00 32/40 AD\1166967PL.docx

PL

o dalszym rozwijaniu takich podejść. zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie 
danych.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd dokonuje oceny ryzyka 
i przeprowadza analizy z zakresu 
zagadnień dotyczących transgranicznych 
przepływów pracowników, takich jak 
zakłócenia równowagi na rynku pracy, 
zagrożenia sektorowe i powtarzające się 
problemy dotykające pracowników 
i pracodawców w odniesieniu do 
mobilności transgranicznej. W tym celu 
Urząd zapewnia komplementarność 
z działaniami innych unijnych agencji lub 
służb, w tym w dziedzinie prognozowania 
w odniesieniu do umiejętności oraz 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
w miejscu pracy, a także korzysta z ich 
wiedzy eksperckiej. Na wniosek Komisji 
Urząd może przeprowadzić ukierunkowane 
pogłębione analizy i badania w celu 
zbadania konkretnych kwestii związanych 
z mobilnością pracowników.

1. Urząd dokonuje oceny ryzyka i
przeprowadza analizy z zakresu zagadnień 
dotyczących transgranicznych przepływów 
pracowników, takich jak zakłócenia 
równowagi na rynku pracy, sytuacje 
charakterystyczne dla sektora, przeszkody 
w swobodnym przepływie pracowników i 
usług, dyskryminacja w dostępie do 
zatrudnienia i inne powtarzające się 
problemy dotykające pracowników i
pracodawców w odniesieniu do mobilności 
transgranicznej. Wszelkie dane 
przetwarzane w celu oceny ryzyka i 
przeprowadzania analiz są w pełni 
anonimizowane. W tym celu Urząd 
zapewnia komplementarność z działaniami 
innych unijnych agencji lub służb, w tym 
w dziedzinie prognozowania w odniesieniu 
do umiejętności oraz ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także 
korzysta z ich wiedzy eksperckiej. Na 
wniosek Komisji Urząd może 
przeprowadzić ukierunkowane pogłębione 
analizy i badania w celu zbadania 
konkretnych kwestii związanych 
z mobilnością pracowników.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazując sprawę do 
rozstrzygnięcia przez Urząd 
w postępowaniu mediacyjnym, państwa 

3. Przekazując sprawę do 
rozstrzygnięcia przez Urząd 
w postępowaniu mediacyjnym, państwa 
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członkowskie zapewniają anonimizację 
wszystkich danych osobowych związanych 
z daną sprawą; Urząd natomiast nie 
przetwarza danych osobowych osób, 
których sprawa dotyczy, na żadnym etapie 
postępowania mediacyjnego.

członkowskie zapewniają anonimizację 
wszystkich danych osobowych związanych
z daną sprawą w taki sposób, że osób, 
których dane dotyczą, w ogóle nie można 
zidentyfikować lub już nie można 
zidentyfikować. Urząd w żadnych 
okolicznościach, z żadnego powodu i na 
żadnym etapie postępowania 
mediacyjnego nie może przetwarzać
danych osobowych osób, których sprawa 
dotyczy. Dane osobowe przechowywane 
są przez okres nie dłuższy, niż jest to 
niezbędne do celów, w których dane te są 
przetwarzane.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach Urząd zawiera 
porozumienia o współpracy z innymi 
zdecentralizowanymi agencjami unijnymi.

W stosownych przypadkach Urząd zawiera 
porozumienia o współpracy z innymi 
zdecentralizowanymi agencjami unijnymi, 
a w szczególności z agencjami w obszarze 
zatrudnienia i polityki społecznej, jak 
również z agencjami działającymi w 
obszarach zwalczania przestępczości 
zorganizowanej i handlu ludźmi oraz 
poważnego wyzysku pracowników.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd koordynuje, rozwija i stosuje ramy 
interoperacyjności w celu zapewnienia 
wymiany informacji między państwami 
członkowskimi, a także między państwami 
członkowskimi a Urzędem. Ramy 
interoperacyjności opierają się na 
europejskich ramach interoperacyjności70

oraz europejskiej referencyjnej 

Urząd koordynuje, rozwija i stosuje ramy 
interoperacyjności w celu zapewnienia 
wymiany informacji między państwami 
członkowskimi, a także między państwami 
członkowskimi a Urzędem. Ramy 
interoperacyjności opierają się na 
europejskich ramach interoperacyjności70

oraz europejskiej referencyjnej 
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architekturze interoperacyjności, o której 
mowa w decyzji Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/224071.

architekturze interoperacyjności, o której 
mowa w decyzji Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/224071. Są one zgodne z 
unijnymi przepisami o ochronie danych, 
w szczególności z zasadą celowości i 
ograniczeniami praw dostępu.

_________________ _________________

70 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów: Europejskie ramy 
interoperacyjności – strategia wdrażania –
COM(2017) 134 final.

70 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów: Europejskie ramy 
interoperacyjności – strategia wdrażania –
COM(2017) 134 final.

71 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2015/2240 z dnia 25 listopada 
2015 r. ustanawiająca program na rzecz 
rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych 
ram dla europejskich administracji 
publicznych, przedsiębiorstw i obywateli 
(program ISA2) jako środek modernizacji 
sektora publicznego (Dz.U. L 318 z 
4.12.2015, s. 1).

71 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2015/2240 z dnia 25 listopada 
2015 r. ustanawiająca program na rzecz 
rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych 
ram dla europejskich administracji 
publicznych, przedsiębiorstw i obywateli 
(program ISA2) jako środek modernizacji 
sektora publicznego (Dz.U. L 318 z 
4.12.2015, s. 1).

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd może powoływać grupy robocze lub 
zespoły ekspertów z udziałem 
przedstawicieli państw członkowskich lub 
Komisji, lub ekspertów zewnętrznych 
wyłonionych w wyniku procedury selekcji, 
do wykonywania jego szczególnych zadań 
lub zadań w konkretnych obszarach 
polityki, w tym Komisję Pojednawczą 
w celu wypełniania powierzonych mu 
zadań zgodnie z art. 13 niniejszego 
rozporządzenia, oraz specjalną grupę na 
potrzeby zajmowania się kwestiami 
finansowymi związanymi ze stosowaniem 
rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) 
nr 987/2009, o których mowa w art. 8 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Urząd może powoływać grupy robocze lub 
zespoły ekspertów z udziałem 
przedstawicieli państw członkowskich lub 
Komisji, partnerów społecznych, 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego lub 
ekspertów zewnętrznych wyłonionych w
wyniku procedury selekcji, do 
wykonywania jego szczególnych zadań lub 
zadań w konkretnych obszarach polityki, w
tym Komisję Pojednawczą w celu 
wypełniania powierzonych mu zadań 
zgodnie z art. 13 niniejszego 
rozporządzenia, oraz specjalną grupę na 
potrzeby zajmowania się kwestiami 
finansowymi związanymi ze stosowaniem 
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rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr
987/2009, o których mowa w art. 8 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członków Zarządu reprezentujących 
poszczególne państwa członkowskie i ich 
zastępców mianują odpowiednie państwa 
członkowskie ze względu na ich wiedzę 
w obszarach, o których mowa w art. 1 
ust. 2, biorąc pod uwagę odpowiednie 
umiejętności kierownicze, administracyjne 
i budżetowe.

Członków Zarządu reprezentujących 
poszczególne państwa członkowskie i ich 
zastępców mianują odpowiednie państwa 
członkowskie ze względu na ich wiedzę w
obszarach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
oraz na ich osiągnięcia, a także biorąc pod 
uwagę odpowiednie doświadczenie i 
umiejętności kierownicze, administracyjne 
i budżetowe.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przedstawiciele państw trzecich, 
które stosują prawo Unii w obszarach 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, mogą uczestniczyć 
w posiedzeniach Zarządu jako 
obserwatorzy.

5. Przedstawiciele państw trzecich, 
które stosują prawo Unii w obszarach 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, jak również 
przedstawiciele MOP i Parlamentu 
Europejskiego mogą uczestniczyć w
posiedzeniach Zarządu jako obserwatorzy.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) wdrażanie środków ustanowionych
przez Zarząd w celu wykonania 
obowiązków w zakresie ochrony danych 

k) przepisy wewnętrzne ustanowione
przez Zarząd zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 45/2001.
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nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001.

Uzasadnienie

Terminologia nowego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i agencje unijne i swobodnego 
przepływu tych danych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001, art. 25 ust. 5 i 
motyw 18a.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Grupa Zainteresowanych Stron 
składa się z sześciu przedstawicieli 
partnerów społecznych na poziomie Unii, 
reprezentujących w równym stopniu 
związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, oraz z dwóch 
przedstawicieli Komisji.

4. Grupa Zainteresowanych Stron 
składa się z ośmiu przedstawicieli 
partnerów społecznych na poziomie Unii, 
reprezentujących w równym stopniu 
związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, czterech przedstawicieli 
odpowiednich organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, jednej osoby 
reprezentującej MOP oraz dwóch 
przedstawicieli Komisji.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do przetwarzania danych 
osobowych przez Urząd stosuje się 
rozporządzenie (UE) nr 2018/....

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby ułatwić zwalczanie nadużyć 
finansowych, korupcji i wszelkich innych 
nielegalnych działań zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 883/2013,
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, 
w którym Urząd rozpocznie działalność 
operacyjną, przystępuje on do 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego 
dochodzeń wewnętrznych prowadzonych 
przez (OLAF) i przyjmuje odpowiednie 
przepisy obowiązujące wszystkich 
pracowników Urzędu, wykorzystując 
szablon zawarty w załączniku do tego 
porozumienia.

1. Aby zwalczać nadużycia 
finansowe, korupcję i wszelkie inne 
nielegalne działania stosuje się 
rozporządzenie (UE, Euratom) 
nr 883/2013 i rozporządzenie Rady (UE) 
2017/1939 wdrażające wzmocnioną 
współpracę w zakresie ustanowienia 
Prokuratury Europejskiej („EPPO”). W 
tym celu w ciągu sześciu miesięcy od dnia, 
w którym Urząd rozpocznie działalność 
operacyjną, przystępuje on do 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego 
dochodzeń wewnętrznych prowadzonych 
przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) 
i przyjmuje odpowiednie przepisy 
obowiązujące wszystkich pracowników 
Urzędu, wykorzystując szablon zawarty 
w załączniku do tego porozumienia.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 
i 3, w zawieranych przez Urząd umowach 
o współpracy z państwami trzecimi 
i organizacjami międzynarodowymi, 
udzielanych przez niego zamówieniach, 
zawieranych umowach o udzielenie dotacji 
i przyjmowanych decyzjach o udzieleniu 
dotacji zamieszcza się postanowienia 
wyraźnie upoważniające Trybunał 
Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia 
takich kontroli i dochodzeń zgodnie z ich 
odpowiednimi uprawnieniami.

4. Nie naruszając przepisów ust. 1, 2 i
3, w zawieranych przez Urząd umowach o
współpracy z państwami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi, 
udzielanych przez niego zamówieniach, 
zawieranych umowach o udzielenie dotacji 
i przyjmowanych decyzjach o udzieleniu 
dotacji zamieszcza się postanowienia 
wyraźnie upoważniające EPPO, Trybunał 
Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia 
takich kontroli i dochodzeń zgodnie z ich 
odpowiednimi uprawnieniami.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu, pod warunkiem uzyskania 
uprzedniej zgody Komisji, Urząd może 
poczynić ustalenia robocze z organami 
państw trzecich. Ustalenia te nie mogą 
powodować powstania zobowiązań 
prawnych dla Unii ani jej państw 
członkowskich.

W tym celu, pod warunkiem uzyskania 
uprzedniej zgody Komisji, Urząd może 
poczynić ustalenia robocze z organami 
państw trzecich. Ustalenia te nie mogą 
powodować powstania zobowiązań 
prawnych dla Unii ani jej państw 
członkowskich ani przewidywać 
możliwości wymiany danych osobowych.
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