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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla 
pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na 
terytorium UE jest częścią pakietu dotyczącego polityki migracyjnej, ponieważ był 
przewidziany w planie polityki w dziedzinie legalnej migracji1 i w priorytetach politycznych 
w walce z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich /2006/2. W związku z powyższym 
wnioskiem w 2007 r. zostały wydane następujące dokumenty:

 komunikat Komisji w sprawie migracji wahadłowej i partnerstw na rzecz mobilności 
między Unią Europejską a krajami trzecimi3, 

 wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli 
krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji4, 

 wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno 
zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa 
członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów 
trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim5, 

 komunikat Komisji w sprawie zaostrzenia walki z pracą niezgłoszoną6.

Celem omawianego wniosku jest spowolnienie nielegalnej migracji, podczas gdy pozostałe 
wnioski legislacyjne dotyczą legalnej migracji. Wnioski dotyczące regulacji polityki 
migracyjnej wprowadzają wyraźne rozróżnienie między migracją legalną a nielegalną. 
Omawiany wniosek dotyczy wyłącznie migracji nielegalnej. Z doświadczenia wynika, że 
najsilniejszym czynnikiem zachęcającym do migracji jest możliwość zatrudnienia w UE. 

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 63 ust. 3 lit. b) Traktatu WE.

Liczbę obywateli krajów trzecich przebywających w UE ocenia się na 4,5 do 8 mln. 
Nielegalne zatrudnienie koncentruje się przede wszystkim w niektórych sektorach: 
budownictwo, rolnictwo, usługi porządkowe oraz hotelarstwo/catering.

Parlament Europejski w swojej rezolucji w sprawie priorytetów politycznych w walce z 
nielegalną imigracją obywateli państw trzecich wezwał Unię i państwa członkowskie do 
„energicznego zwalczania nielegalnego zatrudniania imigrantów poprzez szereg sankcji 
wymierzonych w przedsiębiorców, nasilenie inspekcji z wykorzystaniem odpowiedniego 
personelu i środków, mających na celu zwalczanie nielegalnego zatrudnienia i wspieranie 
ochrony imigrantów”.

Wniosek opiera się na dwóch głównych zasadach:

                                               
1 COM(2005)0669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.
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 kary za zatrudnianie nielegalnych imigrantów powinny być proporcjonalne, 
zniechęcające i skuteczne,

 należy stosować zasadę pomocniczości. 

Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są wspólne definicje, metody i normy minimalne w 
zakresie zwalczania nielegalnej imigracji, które będą podstawą wspólnej europejskiej polityki 
migracyjnej.
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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Powyższe przepisy nie powinny 
dotyczyć obywateli państw trzecich, którzy 
przebywają na terytorium UE legalnie. 
Oznacza to wyłączenie obywateli państw 
trzecich będących członkami rodziny 
obywateli Unii, którzy korzystają z prawa 
do swobodnego przemieszczania się na 
terytorium Wspólnoty, oraz tych obywateli 
państw trzecich, którzy korzystają ze 
swobody przemieszczania się 
równorzędnej z tą przysługującą 
obywatelom Unii, na mocy umów 
zawartych przez Wspólnotę i państwa 
członkowskie z państwami pochodzenia 
tych osób. Oznacza to także wyłączenie 
tych obywateli państw trzecich, których 
status został uregulowany w prawie 
wspólnotowym, takich jak osoby legalnie 
zatrudnione w innym państwie 
członkowskim, które usługodawca 
oddelegowuje do innego państwa 
członkowskiego w kontekście 
świadczonych usług.

(4) Powyższe przepisy nie powinny 
dotyczyć obywateli państw trzecich, którzy 
przebywają na terytorium UE legalnie. 
Oznacza to wyłączenie obywateli państw 
trzecich, którzy legalnie przebywają w 
państwie członkowskim, ale którzy nie 
posiadają pozwolenia na pracę na jego 
terytorium, obywateli państw trzecich 
będących członkami rodziny obywateli 
Unii, którzy korzystają z prawa do 
swobodnego przemieszczania się na 
terytorium Wspólnoty, oraz tych obywateli 
państw trzecich, którzy korzystają ze 
swobody przemieszczania się 
równorzędnej z tą przysługującą 
obywatelom Unii, na mocy umów 
zawartych przez Wspólnotę i państwa 
członkowskie z państwami pochodzenia 
tych osób. Oznacza to także wyłączenie 
tych obywateli państw trzecich, których 
status został uregulowany w prawie 
wspólnotowym, takich jak osoby legalnie 
zatrudnione w innym państwie 
członkowskim, które usługodawca 
oddelegowuje do innego państwa 
członkowskiego w kontekście 
świadczonych usług.

Or. sk
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Uzasadnienie

Pierwsza część niniejszej poprawki (zamiana „neoprávnene” na „oprávnene”) jest korektą 
językową i nie dotyczy innych języków.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zagwarantować przestrzeganie 
powszechnego zakazu zatrudniania 
obywateli państw trzecich nielegalnie 
przebywających na terytorium UE i 
zniechęcić do jego naruszania, państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie kary. Powinny one 
obejmować kary finansowe oraz 
obowiązek pokrycia w całości lub w części 
kosztów wydalenia takich obywateli z 
powrotem do państwa pochodzenia.

(7) Aby zagwarantować przestrzeganie 
powszechnego zakazu zatrudniania 
obywateli państw trzecich nielegalnie 
przebywających na terytorium UE i 
zniechęcić do jego naruszania, państwa 
członkowskie powinny ustanowić 
odpowiednie kary. Powinny one 
obejmować kary finansowe. Przy 
określaniu wysokości kar finansowych 
państwa członkowskie mogą wziąć pod 
uwagę konieczność wyrównania 
obciążenia związanego ze spoczywającym 
na nich obowiązkiem zapewnienia 
wypłacenia przez pracodawców 
nielegalnie zatrudnionym obywatelom 
państw trzecich wszelkich należnych 
wynagrodzeń oraz – w stosownych 
przypadkach – kosztów przesłania 
zaległych płatności do kraju, do którego 
nielegalnie zatrudniony obywatel państwa 
trzeciego powrócił, został wydalony lub 
deportowany.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W każdy przypadku pracodawca 
powinien być zobowiązany do wypłaty

(8) W każdy przypadku pracodawca 
powinien być zobowiązany do wypłaty 
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obywatelom państw trzecich wszelkich 
należnych wynagrodzeń za podjętą pracę 
oraz wszelkich należnych podatków i 
składek na ubezpieczenie społeczne.

obywatelom państw trzecich wszelkich 
należnych wynagrodzeń za podjętą pracę.
Jeżeli nie jest możliwe określenie 
wysokości takiego wynagrodzenia, 
powinno ono domyślnie opierać się na 
określonej prawem krajowym płacy 
minimalnej lub – jeżeli prawo krajowe nie 
określa płacy minimalnej – na 
równoważnej wysokości wynagrodzenia 
uważanego za minimalne dochody 
uprawniające obywateli danego państwa 
członkowskiego do pomocy społecznej w 
tym państwie członkowskim, bądź na 
układach zbiorowych i praktykach 
stosowanych w danym sektorze w 
państwie członkowskim, w którym 
pracodawca ma swoją siedzibę.
Pracodawca powinien być również 
zobowiązany do pokrycia – w stosownych 
przypadkach – wszelkich kosztów 
związanych z przesłaniem należnego 
wynagrodzenia do kraju, do którego 
nielegalnie zatrudniony obywatel państwa 
trzeciego powrócił, został wydalony lub 
deportowany.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Pracodawcy powinni być również 
zobowiązani do zapłacenia państwu 
członkowskiemu, w którym mają siedzibę, 
kwoty odpowiadającej podatkom i 
składkom na ubezpieczenie społeczne, 
które pracodawca zapłaciłby, gdyby 
nielegalnie zatrudniony obywatel państwa 
trzeciego był zatrudniony legalnie.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Mając na uwadze, że w niektórych 
sektorach, których dotyczyć będzie 
niniejsza dyrektywa, przeważają umowy o 
podwykonawstwo, należy zagwarantować, 
by wszystkie przedsiębiorstwa w łańcuchu 
podwykonawstwa ponosiły solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę kar 
finansowych nałożonych na pracodawcę z 
końca tego łańcucha, który zatrudnia 
obywateli państw trzecich nielegalnie 
przebywających na terytorium UE.

skreślony

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Czyny te powinny podlegać 
skutecznym, proporcjonalnym i 
zniechęcającym karom kryminalnym, które 
powinny mieć zastosowanie także do osób 
prawnych na terytorium Wspólnoty, 
ponieważ wielu pracodawców to osoby 
prawne.

(17) Czyny te powinny podlegać 
skutecznym, proporcjonalnym i 
zniechęcającym karom kryminalnym, które 
powinny mieć zastosowanie do 
pracodawców na terytorium Wspólnoty, 
niezależnie od tego czy są oni osobami 
fizycznymi czy prawnymi, w tym do 
przedstawicieli prawnych osób prawnych.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zagwarantować dostateczny
poziom egzekwowania przepisów i 
zapobiec znaczącym różnicom w tym 
zakresie między państwami 
członkowskimi, należy prowadzić kontrole 
w określonej części przedsiębiorstw 
mających siedzibę w każdym państwie 
członkowskim.

(20) Aby zagwarantować zadowalający
poziom egzekwowania przepisów 
niniejszej dyrektywy i zmniejszyć w 
możliwie dużym zakresie różnice między 
państwami członkowskimi w poziomie ich 
egzekwowania, należy prowadzić kontrole 
w określonej części przedsiębiorstw 
mających siedzibę w każdym państwie 
członkowskim. Kontrole te mogą być 
przeprowadzane w ramach innych działań 
kontrolnych, takich jak monitorowanie 
zgodności z przepisami w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „zatrudnienie” oznacza wykonywanie za 
wynagrodzeniem działalności na rzecz i
pod kierunkiem innej osoby;

b) „zatrudnienie” oznacza wykonywanie 
działalności, która jest albo powinna być 
wynagradzana zgodnie z właściwym 
prawem krajowym, na rzecz lub pod 
kierunkiem pracodawcy;

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Art. 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pracodawca” oznacza każdą osobę, 
włączając osoby prawne, na rzecz i pod 
kierunkiem których obywatel państwa 
trzeciego wykonuje działalność za 
wynagrodzeniem;

e) „pracodawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, na rzecz lub pod 
kierunkiem której obywatel państwa 
trzeciego wykonuje działalność, która jest 
albo powinna być wynagradzana zgodnie 
z właściwym prawem krajowym. Niniejsza 
definicja ma zastosowanie do agencji 
pośrednictwa pracy tymczasowej;

Or. en

Uzasadnienie

Pracodawca powinien zostać zdefiniowany jako osoba fizyczna lub prawna, w tym agencje 
pośrednictwa pracy tymczasowej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „osoba prawna” oznacza podmiot 
prawny posiadający status osoby prawnej 
zgodnie z właściwym prawem krajowym, z 
wyjątkiem państw lub organów 
publicznych sprawujących władzę 
państwową oraz z wyjątkiem 
międzynarodowych organizacji 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna obejmować niektórych osób prawnych, takich jak państwowe organy 
publiczne i międzynarodowe organizacje publiczne.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „podwykonawca” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, której powierzono 
wykonanie wszystkich lub części 
zobowiązań wynikających z uprzednio
zawartej umowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagania od obywateli państw 
trzecich przedstawienia dokumentu 
pobytowego lub innego zezwolenia na 
pobyt ważnego przez okres danego 
zatrudnienia;

a) wymagania od obywateli państw 
trzecich przedstawienia ważnego 
dokumentu pobytowego lub innego 
zezwolenia na pobyt na okres danego 
zatrudnienia przed jego rozpoczęciem;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sporządzania odpisu dokumentu 
pobytowego lub innego zezwolenia na 
pobyt albo utrwalania jego treści przed 
rozpoczęciem zatrudnienia;

b) przechowywania przez cały okres 
zatrudnienia i co najmniej przez rok po 
jego zakończeniu odpisu lub utrwalonej 
treści dokumentu pobytowego lub innego 
zezwolenia na pobyt do wglądu 
właściwych organów państw 
członkowskich;
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Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że konieczne jest również przechowywanie odpisu lub utrwalonej treści przez co 
najmniej rok po zakończeniu zatrudnienia. Ma to na celu ułatwienie kontroli.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przechowywania, przynajmniej przez 
okres zatrudnienia, powyższych odpisów 
lub utrwalonej treści do wglądu 
właściwych organów państw 
członkowskich.

skreślony

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - ustęp 1 - litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zgłoszenia właściwym organom 
wyznaczonym przez państwa członkowskie 
faktu rozpoczęcia zatrudnienia obywateli 
państw trzecich i szacowanego okresu ich 
zatrudnienia w terminie określonym przez 
każde państwo członkowskie i 
nieprzekraczającym – z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych przypadków –
dziesięciu dni przed rozpoczęciem 
zatrudnienia.

Or. en

(Niniejsza poprawka uwzględnia elementy ust. 2)
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Uzasadnienie

W celu uniknięcia nieporozumień przy wdrażaniu dyrektywy, prawodawstwo krajowe 
powinno określać termin powiadomienia właściwych organów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - ustęp 1 - litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zgłoszenia właściwym organom 
wyznaczonym przez państwa członkowskie 
faktu zakończenia zatrudnienia obywateli 
państw trzecich w terminie określonym 
przez każde państwo członkowskie i 
nieprzekraczającym – z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych przypadków –
dziesięciu dni po zakończeniu 
zatrudnienia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia nieporozumień przy wdrażaniu dyrektywy, prawodawstwo krajowe 
powinno określać termin powiadomienia właściwych organów.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców zatrudniających 
pracowników w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo będących 
osobami prawnymi do zgłaszania 
właściwym organom wyznaczonym przez 
państwa członkowskie, w terminie jednego 
tygodnia, faktu rozpoczęcia i zakończenia 
zatrudnienia obywateli państw trzecich.

skreślony
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Or. en

(Niniejszy przepis został uwzględniony w ust. 1 lit. ca) (nowa) zaproponowanej przez 
Parlament)

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
obowiązywało domniemanie, że 
pracodawcy dopełnili obowiązku 
wynikającego z ust. 1 lit. a), chyba że
dokument przedstawiony jako dokument 
pobytowy lub inne zezwolenie na pobyt 
zawiera wyraźne nieścisłości.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
obowiązywało domniemanie, że 
pracodawcy dopełnili obowiązku 
wynikającego z ust. 1 z wyjątkiem sytuacji, 
w których dokument przedstawiony jako 
ważny dokument pobytowy lub inne 
zezwolenie na pobyt zawiera takie
nieprawidłowości, które nie mogłyby 
zostać przeoczone przez racjonalnie 
uważnego pracodawcę lub jeżeli zostanie 
stwierdzone, że racjonalnie rzecz biorąc 
pracodawca nie mógł być nieświadomy 
faktu sfałszowania danego dokumentu.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Konsekwencje wypełnienia zobowiązań 
przez pracodawców
Państwa członkowskie zapewniają, by 
pracodawcy, którzy są w stanie wykazać, 
że dopełnili zobowiązań określonych w 
art. 4, nie podlegali odpowiedzialności z 
tytułu naruszenia art. 3. 
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Or. en

Uzasadnienie

Artykuł jest nieaktualny.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosownych przypadkach, nakaz 
zwrotu kosztów wydalenia nielegalnie 
zatrudnionych obywateli państw trzecich z 
powrotem do państwa pochodzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Na pracodawcach nie może spoczywać odpowiedzialność za powrót nielegalnych imigrantów. 
Dyrektywa nie powinna obarczać pracodawców kosztami repatriacji każdego nielegalnie 
zatrudnionego obywatela państwa trzeciego w przypadku przeprowadzania procedury 
odesłania. Dopuszczalne jest jednak nakładanie kar finansowych na pracodawców 
zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE, 
które mogą obejmować również koszty repatriacji.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie wynagrodzenie należne 
nielegalnie zatrudnionym obywatelom 
państw trzecich;

a) wszelkie wynagrodzenie należne 
nielegalnie zatrudnionym obywatelom 
państw trzecich. Domniemywa się, że 
wysokość wynagrodzenia uzgodniono na 
poziomie określonej prawem krajowym 
płacy minimalnej, chyba że pracownik 
posiada dowody wskazujące na co innego. 
W państwach członkowskich, w których 
płaca minimalna nie jest określona, 
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uzgodnioną wysokość wynagrodzenia 
ustala się poprzez odniesienie do 
minimalnych dochodów uprawniających 
obywateli danego państwa członkowskiego 
do pomocy społecznej w tym państwie 
członkowskim, bądź zgodnie z 
obowiązującymi układami zbiorowymi lub 
praktykami stosowanymi w danym 
sektorze;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zaległe wypłaty – przy założeniu, że umowa została podpisana na okres co najmniej 
sześciu miesięcy, z wyjątkiem przypadków, kiedy pracodawca może udowodnić, że było 
inaczej – powinny być wypłacone pracownikowi. Jeżeli pensji należnej pracownikowi nie 
można ustalić w inny sposób, metoda obliczeniowa będzie opierać się co najmniej na płacy 
minimalnej lub płacy wynikającej z układów zbiorowych w danym sektorze.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkie należne podatki i składki na 
ubezpieczenie społeczne, w tym 
odpowiednie kary administracyjne.

b) kwotę odpowiadającą wszelkim 
podatkom i składkom na ubezpieczenie 
społeczne, które pracodawca zapłaciłby, 
gdyby obywatel państwa trzeciego był 
zatrudniony legalnie, w tym odpowiednie 
kary administracyjne; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Wypłata określonej kwoty, odpowiadającej podatkom i składkom na ubezpieczenie społeczne, 
które pracodawca zapłaciłby, gdyby nielegalny pracownik był zatrudniony legalnie, przy 
założeniu – analogicznie do punktu poprzedniego – okresu umowy wynoszącego co najmniej 
sześć miesięcy.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w stosownych przypadkach – wszelkie 
koszty wynikające z przesłania zaległych 
płatności do kraju, do którego obywatel 
państwa trzeciego powrócił, został 
wydalony lub deportowany.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zastosowania przepisów ust. 1 
lit. a) państwa członkowskie:

2. W celu zastosowania przepisów ust. 1 
lit. a) państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy mające zagwarantować 
automatyczne uruchamianie niezbędnych 
procedur w celu dochodzenia należnego 
wynagrodzenia, bez potrzeby 
występowania z powództwem przez 
obywateli państw trzecich.

a) ustanawiają mechanizmy mające 
zagwarantować automatyczne 
uruchamianie niezbędnych procedur w celu 
dochodzenia należnego wynagrodzenia, 
bez potrzeby występowania z powództwem 
przez obywateli państw trzecich;
b) wprowadzają domniemanie nawiązania 
stosunku pracy na okres przynajmniej 
sześciu miesięcy, obowiązujące do czasu 
dowiedzenia przez pracodawcę, że okres 
ten był krótszy.

2a. W celu zastosowania przepisów ust. 1 
lit. a) i b) państwa członkowskie 
wprowadzają domniemanie nawiązania 
stosunku pracy na okres przynajmniej 
sześciu miesięcy, obowiązujące do czasu 
dowiedzenia przez pracodawcę lub 
pracownika, że okres ten był krótszy.

Or. en
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary, objętych zakresem art. 
10 ust. 1 lit. c), państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki w celu 
zapewnienia, by wykonanie decyzji o 
wydaleniu z powrotem do państwa 
pochodzenia zostało odroczone do czasu 
uzyskania przez obywatela państwa 
trzeciego całego zaległego wynagrodzenia 
odzyskanego na mocy ust. 1 lit. a).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie
Podobny przepis zawiera dyrektywa 2004/81/WE dotycząca handlu ludźmi. W omawianym 
przypadku – pomijając ofiary handlu ludźmi, objęte wspomnianą dyrektywą – taką regulację 
uważa się za niewłaściwą.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, by 
we właściwych przypadkach wobec 
pracodawców zatrudniających 
pracowników w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej można było 
zastosować także następujące środki:

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, by 
we właściwych przypadkach wobec 
pracodawców naruszających przepisy art. 
3 w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej stosowane były także 
następujące środki:

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakaz korzystania z subwencji 
publicznych, środków pomocy publicznej 
lub dotacji publicznych na okres do pięciu 
lat;

a) zakaz korzystania z subwencji 
publicznych, środków pomocy publicznej 
lub dotacji publicznych, w tym środków 
UE z puli zarządzanej przez państwa 
członkowskie, na okres do pięciu lat;

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czasowe lub trwałe zamknięcie 
zakładów wykorzystywanych do 
popełnienia naruszenia.

d) czasowe lub trwałe zamknięcie 
zakładów wykorzystywanych do 
popełnienia naruszenia, bądź czasowe lub 
trwałe cofnięcie pozwolenia na 
wykonywanie danej działalności 
gospodarczej, jeżeli jest to uzasadnione w 
szczególności powagą sytuacji lub 
odsetkiem nielegalnie zatrudnionych 
obywateli państw trzecich przez danego 
pracodawcę.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Podwykonawstwo
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1. Jeżeli pracodawca jest podwykonawcą, 
państwa członkowskie zapewniają, by 
główny wykonawca i wszyscy 
pośredniczący podwykonawcy ponosili 
odpowiedzialność za zapłatę:
a) kar nałożonych na mocy art. 6 oraz
b) wszelkich zaległych płatności na mocy 
art. 7.
2. Odpowiedzialność głównego 
wykonawcy i wszystkich podwykonawców 
pośredniczących wynikająca z ust. 1 jest 
solidarna, bez uszczerbku dla przepisów 
prawa krajowego dotyczących prawa do 
regresu.

Or. en

Uzasadnienie

Mieszanie stosunku świadczenia usług między przedsiębiorstwami (podlegającymi prawu 
handlowemu lub cywilnemu) ze stosunkiem zatrudnienia w ramach przedsiębiorstwa między 
pracodawcą a jego pracownikami (podlegającymi prawu pracy) nie stworzyłoby dobrych 
podstaw dla rozszerzenia odpowiedzialności głównego wykonawcy za podwykonawców. 
Praktycznie rzecz biorąc żadna osoba prawna nie mogłaby być odpowiedzialna za inną. 
Prawdziwy problem związany z łańcuchem podwykonawców powinien być rozwiązany w 
drodze inspekcji. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ostatnich dwóch latach pracodawca 
został dwukrotnie uznany przez właściwe 
organy krajowe lub sądy za winnego 
naruszeń, o których mowa w art. 3 i
naruszeń tych nie zaprzestaje albo 
dopuszcza się ich ponownie;

a) właściwe organy krajowe lub sądy 
wydały dwie odrębne ostateczne decyzje, 
które odnoszą się do faktów mających 
miejsce w okresie dwóch lat i w których 
pracodawcę uznano za winnego naruszeń, 
o których mowa w art. 3, a pracodawca 
naruszeń tych nie zaprzestaje albo 
dopuszcza się ich ponownie;

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) naruszenie dotyczy znacznej liczby 
nielegalnie zatrudnionych obywateli 
państw trzecich. Oznacza to przypadki, w 
których doszło do nielegalnego 
zatrudnienia co najmniej czterech 
obywateli państw trzecich;

b) (nie dotyczy wersji polskiej)

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
współudział w czynach, o których mowa w 
ust. 1 i podżeganie do nich stanowiły czyn 
zabroniony pod groźbą kary.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
uczestnictwo lub współudział w czynach, o 
których mowa w ust. 1, i podżeganie do 
nich lub zatajenie ich stanowiły czyn 
zabroniony pod groźbą kary. 

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakaz korzystania z subwencji 
publicznych i środków pomocy publicznej;

a) zakaz korzystania z subwencji 
publicznych, środków pomocy publicznej 
lub dotacji publicznych, w tym środków 
UE z puli zarządzanej przez państwa 
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członkowskie;

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W odniesieniu do czynów 
zabronionych pod groźbą kary 
przewidzianych w art. 10 ust. 1 lit. d) 
państwa członkowskie udzielają, zgodnie z 
art. 4–15 dyrektywy 2004/81/WE, 
zezwolenia na pobyt o określonym 
terminie ważności związanym z długością 
odnośnego postępowania krajowego 
obywatelom państw trzecich, którzy są 
ofiarami handlu ludźmi i którzy 
współpracują w postępowaniu 
prowadzonym przeciwko pracodawcy.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
każdego roku co najmniej 10 % 
przedsiębiorstw mających siedzibę na ich 
terytorium było kontrolowanych pod 
kątem zatrudniania obywateli państw 
trzecich nielegalnie przebywających na 
terytorium UE.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przeprowadzanie na swoim terytorium 
skutecznych i odpowiednich kontroli pod 
kątem zatrudniania obywateli państw 
trzecich nielegalnie przebywających na 
terytorium UE.

Or. en
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wyboru przedsiębiorstw poddawanych 
kontroli dokonuje się w oparciu o wyniki 
oceny ryzyka opracowywanej przez 
właściwe organy w państwach 
członkowskich, przy uwzględnieniu takich 
czynników jak sektor działalności danych 
przedsiębiorstw oraz ewentualne 
uprzednie naruszenia.

2. W oparciu o wyniki ocen ryzyka
państwa członkowskie regularnie 
określają sektory działalności, w których 
na ich terytorium powszechne jest 
zatrudnianie obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium 
UE. Państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej informacje na 
temat sektorów określonych na podstawie 
ocen ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny dokonywać oceny ryzyka koncentracji zatrudniania 
nielegalnych imigrantów w poszczególnych sektorach. Ułatwiłoby to ukierunkowanie kontroli 
na te sektory, w których ryzyko jest większe, co umożliwiłoby zmniejszenie wymaganego 
odsetka kontroli. Mogłoby to przyczynić się do zmniejszenia kosztów wdrożenia środków 
przewidzianych niniejszą dyrektywą.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają, by 
– z zastrzeżeniem ust. 2b – w każdym z 
sektorów określonych zgodnie z ust. 2, 
każdego roku co najmniej 5 % miejsc 
zatrudnienia było poddawanych kontroli 
pod kątem zatrudniania obywateli państw 
trzecich nielegalnie przebywających na 
terytorium UE.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny dokonywać oceny ryzyka koncentracji zatrudniania 
nielegalnych imigrantów w poszczególnych sektorach. Ułatwiłoby to ukierunkowanie kontroli 
na te sektory, w których ryzyko jest większe, co umożliwiłoby zmniejszenie wymaganego 
odsetka kontroli. Mogłoby to przyczynić się do zmniejszenia kosztów wdrożenia środków 
przewidzianych niniejszą dyrektywą.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie osiągną poziom 
5 %, o którym mowa w ust. 2, do dnia ...* 
* trzy lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W przypadku pracowników 
oddelegowanych, będących obywatelami 
państw trzecich, służby kontrolne państw 
członkowskich mogą korzystać ze 
współpracy oraz z wymiany informacji 
przewidzianych w dyrektywie 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług celem sprawdzenia, 
czy odnośni obywatele państw trzecich są 
legalnie zatrudnieni w państwie 
członkowskim pochodzenia.
Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.

Or. en
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [trzy lata od daty, o której 
mowa w art. 17], a następnie co trzy lata, 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat wdrożenia niniejszej 
dyrektywy, w formie sprawozdania 
przedstawiającego między innymi liczbę i 
rezultaty kontroli przeprowadzonych na 
mocy art. 15 oraz szczegółowe informacje 
na temat środków zastosowanych na mocy 
art. 8.

Nie później niż [trzy lata od daty, o której 
mowa w art. 17], a następnie co trzy lata, 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat wdrożenia niniejszej 
dyrektywy, w formie sprawozdania 
przedstawiającego między innymi sektory 
określone zgodnie z art. 15 ust. 2, liczbę i 
rezultaty kontroli przeprowadzonych na 
mocy art. 15 ust. 3 oraz szczegółowe 
informacje na temat środków 
zastosowanych na mocy art. 8.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie powyższych sprawozdań 
Komisja przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Na podstawie powyższych sprawozdań 
Komisja w ciągu dwunastu miesięcy od
otrzymania sprawozdań przedstawionych 
przez państwa członkowskie przedstawia 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Do sprawozdania 
mogą być dołączone propozycje zmian 
niniejszej dyrektywy.

Or. en
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