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Poprawka  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Stanowisko Rady 

–

 

 Wniosek o odrzucenie 

 Parlament Europejski odrzuca stanowisko 

Rady w pierwszym czytaniu. 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Stanowisko Rady  

–

 

 Wniosek o odrzucenie 

 Parlament Europejski odrzuca stanowisko 

Rady w pierwszym czytaniu. 

Or. fr 

 

Poprawka  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1a.  przyjmuje oświadczenie załączone 

do niniejszej rezolucji; 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 
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Projekt rezolucji ustawodawczej 

Załącznik 

 

 Załącznik do rezolucji ustawodawczej 

 Oświadczenie Parlamentu Europejskiego 

w sprawie przenoszenia pracowników 

 Zgodnie z motywem 14 oraz art. 4 ust. 4a, 

4b i 6 państwa członkowskie muszą w 

pełni przestrzegać przepisów dyrektywy 

2001/23/WE w zakresie ochrony praw 

pracowniczych w przypadku przejęcia 

przedsiębiorstw i są uprawnione do 

wykraczania poza zakres stosowania 

niniejszej dyrektywy przez podejmowanie 

dodatkowych środków w celu ochrony 

pracowników zgodnie z prawem UE, 

takich jak wymóg obowiązkowego 

przeniesienia pracowników, nawet jeśli 

dyrektywa 2001/23/WE nie ma 

zastosowania. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Lucy Anderson 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 

Artykuł 4 – ustęp 4 b 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

Dyrektywa Rady 2001/23/WE* ma 

zastosowanie do zmiany podmiotu 

świadczącego usługi publiczne w 

przypadku gdy taka zmiana stanowi 

przejęcie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

tej dyrektywy. 

Bez uszczerbku dla prawa krajowego i 

prawa Unii, w tym dla reprezentatywnych 

układów zbiorowych pomiędzy partnerami 

społecznymi, właściwe organy wymagają, 

by wybrany podmiot świadczący usługi 

publiczne przyznał pracownikom warunki 

pracy w oparciu o krajowe, regionalne i 

lokalne normy socjalne stosowane w 

miejscu, w którym usługa jest świadczona, 

lub wymagają, by przeprowadzono 

obowiązkowe przeniesienie pracowników 

w przypadku zmiany podmiotu. Jeśli takie 
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przeniesienie jest wymagane, pracownicy 

przejęci wcześniej przez poprzedni 

podmiot w celu świadczenia usług 

otrzymują te same prawa, z których 

mogliby korzystać w przypadku przejęcia 

przedsiębiorstwa w rozumieniu dyrektywy 

2001/23/WE. W przypadku gdy właściwe 

organy wymagają, by podmioty 

świadczące usługi publiczne spełniały 

określone normy socjalne, w 

dokumentach przetargowych i umowach o 

świadczenie usług publicznych zawiera się 

listę pracowników, których to dotyczy, i 

określa się w przejrzysty sposób 

szczegółowe informacje na temat praw 

umownych pracowników oraz warunków, 

na jakich pracowników uznaje się za 

związanych ze świadczonymi usługami. 

 (Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie). 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

W przypadku usług publicznych w zakresie 

kolejowego transportu pasażerskiego grupa 

organów, o której mowa w akapicie 

pierwszym, może składać się wyłącznie z 

właściwych organów lokalnych, których 

właściwość miejscowa nie obejmuje całego 

kraju. Usługa publiczna w zakresie 

transportu pasażerskiego lub umowa o 

świadczenie usług publicznych, o których 

mowa w akapicie pierwszym, mogą 

obejmować wyłącznie potrzeby 

W przypadku usług publicznych w zakresie 

kolejowego transportu pasażerskiego grupa 

organów, o której mowa w akapicie 

pierwszym, może składać się wyłącznie z 

właściwych organów lokalnych, których 

właściwość miejscowa nie obejmuje całego 

kraju. Usługa publiczna w zakresie 

transportu pasażerskiego lub umowa o 

świadczenie usług publicznych, o których 

mowa w akapicie pierwszym, mogą 

obejmować wyłącznie potrzeby 
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transportowe aglomeracji miejskich lub 

obszarów wiejskich. 

transportowe aglomeracji miejskich lub 

obszarów wiejskich, chyba że właściwy 

organ krajowy lub jego podmiot 

wewnętrzny działa zgodnie z lit. d). 

 (Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie). 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 5 – litera a a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

 aa)  ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

 „d) jeśli właściwy organ krajowy jest 

odpowiedzialny za świadczenie usług 

publicznych w zakresie transportu 

pasażerskiego, do takiego organu mają 

zastosowanie lit. a), b) i c), tak aby 

zapewnić korzyści dla obszaru 

geograficznego, za który organ ten jest 

odpowiedzialny, pod warunkiem że 

podmiot wewnętrzny nie uczestniczy w 

procedurach przetargowych dotyczących 

świadczenia usług publicznych w zakresie 

transportu pasażerskiego organizowanych 

poza obszarem, w odniesieniu do którego 

zamówienie publiczne na usługi zostało 

udzielone, a zwłaszcza usług 

świadczonych na obszarze właściwego 

organu innego państwa 

członkowskiego;”; 

 (Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie). 
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Or. en 

 


