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Poprawka 78
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Przyjmowanie naukowców powinno 
zostać ułatwione w drodze procedury 
przyjmowania, która byłaby niezależna od 
stosunku prawnego łączącego ich z 
przyjmującą instytucją badawczą i poprzez 
zaniechanie wymagania od nich poza 
dokumentem pobytowym lub wizą 
długoterminową dodatkowo zezwolenia na 
pracę. Ta procedura powinna opierać się na 
współpracy pomiędzy instytucjami 
badawczymi a organami imigracyjnymi w 
państwach członkowskich. Powinna ona 
przyznawać tym pierwszym kluczową rolę 
w procedurze przyjmowania, mając na celu 
ułatwienie i przyśpieszenie wjazdu oraz 
pobytu naukowców z państw trzecich w 
Unii , zachowując jednocześnie 
uprawnienia państw członkowskich w 
zakresie polityki imigracyjnej . Instytucje 
badawcze zatwierdzone wcześniej przez 
państwa członkowskie muszą być w stanie 
podpisać z obywatelem państwa trzeciego 
umowę o przyjęciu w celu realizacji 
projektu badawczego. Państwa 
członkowskie powinny wydać zezwolenie 
na podstawie umowy o przyjęciu, jeśli 
spełnione będą warunki wjazdu i pobytu.

(9) Przyjmowanie naukowców powinno 
zostać ułatwione w drodze procedury 
przyjmowania, która byłaby niezależna od 
stosunku prawnego łączącego ich z 
przyjmującą instytucją badawczą i poprzez 
zaniechanie wymagania od nich poza 
dokumentem pobytowym lub wizą 
długoterminową dodatkowo zezwolenia na 
pracę. Ta procedura powinna opierać się na 
współpracy pomiędzy instytucjami 
badawczymi a organami imigracyjnymi w 
państwach członkowskich. Powinna ona 
przyznawać tym pierwszym kluczową rolę 
w procedurze przyjmowania, mając na celu 
ułatwienie i przyśpieszenie wjazdu oraz 
pobytu naukowców z państw trzecich w 
Unii, zachowując jednocześnie 
uprawnienia państw członkowskich w 
zakresie polityki imigracyjnej. Instytucje 
badawcze zatwierdzone wcześniej przez 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie podpisać z obywatelem państwa 
trzeciego umowę o przyjęciu, a w
stosownych przypadkach również umowę 
o zatrudnienie, w celu realizacji projektu 
badawczego. Państwa członkowskie 
powinny wydać zezwolenie na podstawie 
umowy o przyjęciu, jeśli spełnione będą 
warunki wjazdu i pobytu.

Or. en

Poprawka 79
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu uczynienia Unii bardziej 
atrakcyjną dla naukowców będących 
obywatelami państw trzecich, członkowie 
rodziny naukowca, zdefiniowani w 
dyrektywie Rady 2003/86/WE z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie prawa do 
łączenia rodzin powinni być przyjmowani 
wraz z nimi. Powinni zostać oni objęci 
przepisami dotyczącymi mobilności 
wewnątrzunijnej i mieć dostęp do rynku 
pracy.

(11) W celu uczynienia Unii bardziej 
atrakcyjną dla naukowców i 
studentów będących obywatelami państw 
trzecich, członkowie rodziny naukowca i 
studenta, zdefiniowani w dyrektywie Rady 
2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w 
sprawie prawa do łączenia rodzin, powinni 
być przyjmowani wraz z nimi. Powinni 
zostać oni objęci przepisami dotyczącymi 
mobilności wewnątrzunijnej i mieć dostęp 
do rynku pracy.

Or. en

Poprawka 80
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu uczynienia Unii bardziej 
atrakcyjną dla naukowców będących 
obywatelami państw trzecich, członkowie 
rodziny naukowca, zdefiniowani w 
dyrektywie Rady 2003/86/WE z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie prawa do 
łączenia rodzin powinni być przyjmowani 
wraz z nimi. Powinni zostać oni objęci 
przepisami dotyczącymi mobilności 
wewnątrzunijnej i mieć dostęp do rynku 
pracy.

(11) W celu uczynienia Unii bardziej 
atrakcyjną dla naukowców będących 
obywatelami państw trzecich, członkowie 
rodziny naukowca, zdefiniowani w 
dyrektywie Rady 2003/86/WE z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie prawa do 
łączenia rodzin powinni być przyjmowani 
wraz z nimi. Powinni zostać oni objęci 
przepisami dotyczącymi mobilności 
wewnątrzunijnej i mieć dostęp do rynku 
pracy. Państwa członkowskie powinny 
ponadto rozważyć możliwość powołania 
centrów informacyjnych w krajach 
trzecich oraz na własnym terytorium, w 
których naukowcy, studenci, stażyści i 
pracownicy au pair z łatwością mogliby 
uzyskać wszelkie informacje na temat 
swoich praw w odniesieniu do dostępu do 
rynku pracy, ubezpieczenia społecznego i 
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pozwolenia na pobyt.

Or. en

Poprawka 81
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W stosownych przypadkach należy 
zachęcać państwa członkowskie do 
traktowania doktorantów jak naukowców.

(12) W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie powinny traktować
doktorantów jak naukowców, a uczniów 
szkół średnich prowadzących szkolenie 
zawodowe jak studentów.

Or. en

Poprawka 82
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W stosownych przypadkach należy 
zachęcać państwa członkowskie do 
traktowania doktorantów jak naukowców.

(12) W stosownych przypadkach należy 
zachęcać państwa członkowskie do 
traktowania doktorantów jak naukowców, 
ale państwa członkowskie mogą uznać 
również inne stopnie edukacji szkolnej lub 
praktycznego doświadczenia za 
odpowiednie dla konkretnych celów 
naukowych.

Or. en

Poprawka 83
Nadja Hirsch



PE519.478v01-00 6/43 AM\1002688PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Państwa członkowskie mogą pobierać 
od wnioskodawców opłaty za 
rozpatrywanie wniosków o wydanie 
zezwolenia. Wysokość opłat powinna być 
proporcjonalna do celu pobytu.

(25) Państwa członkowskie mogą pobierać 
od wnioskodawców opłaty za 
rozpatrywanie wniosków o wydanie 
zezwolenia. Wysokość opłat powinna być 
proporcjonalna do celu pobytu, aby 
podkreślić postawę gościnnego przyjęcia i 
uniknąć efektów odstraszających.

Or. en

Poprawka 84
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odmowa przyjęcia danej osoby może 
nastąpić z należycie uzasadnionych 
powodów. W szczególności można 
odmówić przyjęcia danego obywatela 
państwa trzeciego, jeżeli, na podstawie 
oceny okoliczności, w indywidualnych 
przypadkach, państwo członkowskie uzna, 
że taki obywatel stanowi potencjalne 
zagrożenie dla porządku publicznego,
bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia 
publicznego.

(28) Odmowa przyjęcia danej osoby może 
nastąpić z należycie uzasadnionych 
powodów. W szczególności można 
odmówić przyjęcia danego obywatela 
państwa trzeciego, jeżeli, na podstawie 
oceny okoliczności, w indywidualnych 
przypadkach, państwo członkowskie uzna, 
że taki obywatel stanowi potencjalne 
zagrożenie dla porządku lub
bezpieczeństwa publicznego.

Or. en

Poprawka 85
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Władze krajowe powinny 
poinformować obywateli państw trzecich, 
którzy występują z wnioskiem o przyjęcie 
w państwach członkowskich na podstawie 
niniejszej dyrektywy, o decyzji w sprawie 
wniosku. Powinny uczynić to na piśmie tak 
szybko, jak to możliwe i najpóźniej w 
ciągu 60 dni, a w przypadku naukowców i 
studentów objętych programami unijnymi 
obejmującymi środki w zakresie 
mobilności – tak szybko, jak to możliwe i 
najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia 
wniosku.

(30) Władze krajowe powinny 
poinformować obywateli państw trzecich, 
którzy występują z wnioskiem o przyjęcie 
w państwach członkowskich na podstawie 
niniejszej dyrektywy, o decyzji w sprawie 
wniosku. Powinny uczynić to na piśmie tak 
szybko, jak to możliwe i najpóźniej w 
ciągu 90 dni, a w przypadku naukowców i 
studentów objętych programami unijnymi 
obejmującymi środki w zakresie 
mobilności – tak szybko, jak to możliwe i 
najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia złożenia 
wniosku.

Or. en

Poprawka 86
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Należy ułatwić wewnątrzunijną 
mobilność naukowców, studentów i 
stażystów pobierających wynagrodzenie 
będących obywatelami państw trzecich. W 
odniesieniu do naukowców niniejsza 
dyrektywa powinna udoskonalić przepisy 
dotyczące okresu, przez jaki zezwolenie 
przyznane przez pierwsze państwo 
członkowskie obejmuje pobyt w drugim 
państwie członkowskim bez konieczności 
sporządzania nowej umowy o przyjęciu.
Należy poprawić sytuację studentów oraz 
nowej grupy, tj. stażystów pobierających 
wynagrodzenie, umożliwiając im pobyt w 
drugim państwie członkowskim przez 
okresy od trzech do sześciu miesięcy, o ile 
spełniają oni warunki ogólne określone w 
niniejszej dyrektywie. W odniesieniu do 
stażystów będących obywatelami państw 

(31) Należy ułatwić wewnątrzunijną 
mobilność naukowców, studentów i 
stażystów pobierających wynagrodzenie
lub niepobierających wynagrodzenia,
będących obywatelami państw trzecich. W 
odniesieniu do naukowców niniejsza 
dyrektywa powinna udoskonalić przepisy 
dotyczące okresu, przez jaki zezwolenie 
przyznane przez pierwsze państwo 
członkowskie obejmuje pobyt w drugim 
państwie członkowskim bez konieczności 
sporządzania nowej umowy o przyjęciu.
Należy poprawić sytuację studentów oraz 
nowej grupy, tj. stażystów pobierających 
wynagrodzenie, umożliwiając im pobyt w 
drugim państwie członkowskim przez 
okresy od trzech do sześciu miesięcy, o ile 
spełniają oni warunki ogólne określone w 
niniejszej dyrektywie. W odniesieniu do 



PE519.478v01-00 8/43 AM\1002688PL.doc

PL

trzecich przybywających do Unii jako 
osoby przeniesione wewnątrz 
przedsiębiorstwa, zastosowanie powinny 
mieć specjalne przepisy dotyczące 
mobilności wewnątrzunijnej 
odpowiadające charakterowi ich 
przeniesienia zgodnie z [dyrektywą 
2013/xx/UE w sprawie przeniesień 
wewnątrz przedsiębiorstwa].

stażystów będących obywatelami państw 
trzecich przybywających do Unii jako 
osoby przeniesione wewnątrz 
przedsiębiorstwa, zastosowanie powinny 
mieć specjalne przepisy dotyczące 
mobilności wewnątrzunijnej 
odpowiadające charakterowi ich 
przeniesienia zgodnie z [dyrektywą 
2013/xx/UE w sprawie przeniesień 
wewnątrz przedsiębiorstwa].

Or. en

Poprawka 87
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu umożliwienia studentom 
będącym obywatelami państw trzecich 
lepszego pokrycia części kosztów studiów, 
należy zapewnić im zwiększony dostęp do 
rynku pracy na warunkach określonych w 
niniejszej dyrektywie , w wymiarze co 
najmniej 20 godzin tygodniowo . Zasada 
dostępu studentów do rynku pracy powinna 
być zasadą ogólną. Jednakże w 
wyjątkowych okolicznościach, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
uwzględnienia sytuacji na ich krajowych 
rynkach pracy, nie może to jednak 
oznaczać całkowitego pozbawienia prawa 
do pracy .

(33) W celu umożliwienia studentom 
będącym obywatelami państw trzecich 
lepszego pokrycia części kosztów studiów, 
należy zapewnić im zwiększony dostęp do 
rynku pracy na warunkach określonych w 
niniejszej dyrektywie, w wymiarze co 
najmniej 20 godzin tygodniowo. Zasada 
dostępu studentów do rynku pracy powinna 
być zasadą ogólną.

Or. en

Poprawka 88
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu umożliwienia studentom 
będącym obywatelami państw trzecich 
lepszego pokrycia części kosztów studiów, 
należy zapewnić im zwiększony dostęp do 
rynku pracy na warunkach określonych w 
niniejszej dyrektywie, w wymiarze co 
najmniej 20 godzin tygodniowo . Zasada 
dostępu studentów do rynku pracy powinna 
być zasadą ogólną. Jednakże w 
wyjątkowych okolicznościach, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
uwzględnienia sytuacji na ich krajowych 
rynkach pracy , nie może to jednak 
oznaczać całkowitego pozbawienia prawa 
do pracy .

(33) W celu umożliwienia studentom 
będącym obywatelami państw trzecich 
lepszego pokrycia części kosztów studiów, 
należy zapewnić im zwiększony dostęp do 
rynku pracy na warunkach określonych w 
niniejszej dyrektywie, w wymiarze co 
najmniej 10 godzin tygodniowo. Zasada 
dostępu studentów do rynku pracy powinna 
być zasadą ogólną. Jednakże w 
wyjątkowych okolicznościach, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
uwzględnienia sytuacji na ich krajowych 
rynkach pracy, nie może to jednak 
oznaczać całkowitego pozbawienia prawa 
do pracy.

Or. en

Poprawka 89
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W ramach działań mających zapewnić 
wykwalifikowaną siłę roboczą w 
przyszłości państwa członkowskie 
powinny umożliwić studentom kończącym 
studia w Unii pozostanie na ich terytorium 
przez 12 miesięcy od dnia upływu 
ważności pierwotnego zezwolenia w celu 
rozpoznania możliwości zatrudnienia lub 
założenia działalności. Powinny one także 
umożliwić to samo naukowcom, którzy 
zakończyli realizację swojego projektu 
badawczego, zdefiniowanego w umowie o 
przyjęciu. Nie powinno to oznaczać 
automatycznego prawa dostępu do rynku 
pracy lub założenia działalności. Mogą oni 
zostać wezwani do dostarczenia dowodów 
zgodnie z art. 24.

(34) W ramach działań mających zapewnić 
wykwalifikowaną siłę roboczą w 
przyszłości państwa członkowskie 
powinny umożliwić studentom kończącym 
studia w Unii pozostanie na ich terytorium 
przez co najmniej 18 miesięcy od dnia 
upływu ważności pierwotnego zezwolenia 
w celu rozpoznania możliwości 
zatrudnienia lub założenia działalności.
Powinny one także umożliwić to samo 
naukowcom, którzy zakończyli realizację 
swojego projektu badawczego, 
zdefiniowanego w umowie o przyjęciu.
Nie powinno to oznaczać automatycznego 
prawa dostępu do rynku pracy lub 
założenia działalności. Mogą oni zostać 
wezwani do dostarczenia dowodów 
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zgodnie z art. 24.

Or. en

Poprawka 90
Emer Costello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W ramach działań mających zapewnić 
wykwalifikowaną siłę roboczą w 
przyszłości państwa członkowskie 
powinny umożliwić studentom kończącym 
studia w Unii pozostanie na ich terytorium 
przez 12 miesięcy od dnia upływu 
ważności pierwotnego zezwolenia w celu 
rozpoznania możliwości zatrudnienia lub 
założenia działalności. Powinny one także 
umożliwić to samo naukowcom, którzy 
zakończyli realizację swojego projektu 
badawczego, zdefiniowanego w umowie o 
przyjęciu. Nie powinno to oznaczać 
automatycznego prawa dostępu do rynku 
pracy lub założenia działalności. Mogą oni 
zostać wezwani do dostarczenia dowodów 
zgodnie z art. 24.

(34) W celu zwiększenia atrakcyjności 
państw członkowskich jako miejsca 
odbycia studiów oraz w ramach działań 
mających zapewnić wykwalifikowaną siłę 
roboczą w przyszłości państwa 
członkowskie powinny umożliwić 
studentom kończącym studia w Unii 
pozostanie na ich terytorium przez 12 
miesięcy od dnia upływu ważności 
pierwotnego zezwolenia w celu 
rozpoznania możliwości zatrudnienia lub 
założenia działalności. Powinny one także 
umożliwić to samo naukowcom, którzy 
zakończyli realizację swojego projektu 
badawczego, zdefiniowanego w umowie o 
przyjęciu. Nie powinno to oznaczać 
automatycznego prawa dostępu do rynku 
pracy lub założenia działalności. Mogą oni 
zostać wezwani do dostarczenia dowodów 
zgodnie z art. 24.

Or. en

Poprawka 91
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Przepisy niniejszej dyrektywy nie skreślony
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naruszają kompetencji państw 
członkowskich do regulowania limitów 
obywateli państw trzecich przyjmowanych 
w celu wykonywania pracy.

Or. en

Poprawka 92
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby uczynić Unię bardziej atrakcyjną 
dla naukowców, studentów, uczniów, 
stażystów, wolontariuszy i pracowników 
au pair będących obywatelami państw 
trzecich, ważne jest, aby zapewnić im 
sprawiedliwe traktowanie zgodnie z art. 79 
Traktatu. Grupy te mają prawo do bycia 
traktowanym na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego na 
mocy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury 
jednego wniosku o jedno zezwolenie dla 
obywateli państw trzecich na pobyt i pracę 
na terytorium państwa członkowskiego 
oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla 
pracowników z państw trzecich 
przebywających legalnie w państwie 
członkowskim. W przypadku naukowców 
będących obywatelami państw trzecich, 
oprócz praw przyznanych na podstawie 
dyrektywy 2011/98/UE, należy utrzymać 
bardziej korzystne prawa do bycia 
traktowanym na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego w 
odniesieniu do działów zabezpieczenia 
społecznego, określonych w 
rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Obecnie ta ostatnia stanowi, 
że państwa członkowskie mogą ograniczyć 

(36) Aby uczynić Unię bardziej atrakcyjną 
dla naukowców, studentów, uczniów, 
stażystów, wolontariuszy i pracowników 
au pair będących obywatelami państw 
trzecich, ważne jest, aby zapewnić im
sprawiedliwe traktowanie zgodnie z art. 79 
Traktatu. Niektóre z tych grup mają prawo 
do bycia traktowanym na równi z 
obywatelami przyjmującego państwa 
członkowskiego na mocy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie procedury jednego wniosku o 
jedno zezwolenie dla obywateli państw 
trzecich na pobyt i pracę na terytorium 
państwa członkowskiego oraz w sprawie 
wspólnego zbioru praw dla pracowników z 
państw trzecich przebywających legalnie w 
państwie członkowskim. Obecnie 
dyrektywa 2011/98/UE stanowi, że 
państwa członkowskie mogą ograniczyć 
zasadę równego traktowania w odniesieniu 
do działów zabezpieczenia społecznego, w 
tym świadczeń rodzinnych, a ta możliwość 
ograniczenia powinna mieć zastosowanie 
również do naukowców. Ponadto, 
niezależnie od faktu, czy prawo Unii lub 
przepisy krajowe przyjmującego państwa 
członkowskiego zapewniają uczniom, 
wolontariuszom, stażystom 
niepobierającym wynagrodzenia i 
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zasadę równego traktowania w odniesieniu 
do działów zabezpieczenia społecznego, w 
tym świadczeń rodzinnych, a ta możliwość 
ograniczenia może mieć wpływ na
naukowców. Ponadto, niezależnie od faktu, 
czy prawo Unii lub przepisy krajowe 
przyjmującego państwa członkowskiego 
zapewniają uczniom, wolontariuszom, 
stażystom niepobierającym wynagrodzenia 
i pracownikom au pair będącym 
obywatelami państw trzecich dostęp do 
rynku pracy, powinni oni mieć prawo do 
bycia traktowanym na równi z 
obywatelami przyjmującego państwa 
członkowskiego w zakresie dostępu do 
towarów i usług oraz korzystania z 
towarów i usług dostępnych ogółowi 
społeczeństwa.

pracownikom au pair będącym 
obywatelami państw trzecich dostęp do 
rynku pracy, powinni oni mieć prawo do 
bycia traktowanym na równi z 
obywatelami przyjmującego państwa 
członkowskiego w zakresie dostępu do 
towarów i usług oraz korzystania z 
towarów i usług dostępnych ogółowi 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 93
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby uczynić Unię bardziej atrakcyjną 
dla naukowców, studentów, uczniów, 
stażystów, wolontariuszy i pracowników 
au pair będących obywatelami państw 
trzecich, ważne jest, aby zapewnić im 
sprawiedliwe traktowanie zgodnie z art. 79 
Traktatu. Grupy te mają prawo do bycia 
traktowanym na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego na 
mocy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury 
jednego wniosku o jedno zezwolenie dla 
obywateli państw trzecich na pobyt i pracę 
na terytorium państwa członkowskiego 
oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla 

(36) Aby uczynić Unię bardziej atrakcyjną 
dla naukowców, studentów, uczniów, 
stażystów, wolontariuszy i pracowników 
au pair będących obywatelami państw 
trzecich, ważne jest, aby zapewnić im 
sprawiedliwe traktowanie zgodnie z art. 79 
Traktatu. Grupy te mają prawo do bycia 
traktowanym na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego na 
mocy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury 
jednego wniosku o jedno zezwolenie dla 
obywateli państw trzecich na pobyt i pracę 
na terytorium państwa członkowskiego 
oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla 
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pracowników z państw trzecich 
przebywających legalnie w państwie 
członkowskim. W przypadku naukowców 
będących obywatelami państw trzecich, 
oprócz praw przyznanych na podstawie 
dyrektywy 2011/98/UE, należy utrzymać 
bardziej korzystne prawa do bycia 
traktowanym na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego w 
odniesieniu do działów zabezpieczenia 
społecznego, określonych w 
rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Obecnie ta ostatnia stanowi, 
że państwa członkowskie mogą ograniczyć 
zasadę równego traktowania w odniesieniu 
do działów zabezpieczenia społecznego, w 
tym świadczeń rodzinnych, a ta możliwość 
ograniczenia może mieć wpływ na 
naukowców. Ponadto, niezależnie od faktu, 
czy prawo Unii lub przepisy krajowe 
przyjmującego państwa członkowskiego 
zapewniają uczniom, wolontariuszom, 
stażystom niepobierającym wynagrodzenia 
i pracownikom au pair będącym 
obywatelami państw trzecich dostęp do 
rynku pracy, powinni oni mieć prawo do 
bycia traktowanym na równi z 
obywatelami przyjmującego państwa 
członkowskiego w zakresie dostępu do 
towarów i usług oraz korzystania z 
towarów i usług dostępnych ogółowi 
społeczeństwa.

pracowników z państw trzecich 
przebywających legalnie w państwie 
członkowskim. W przypadku naukowców 
będących obywatelami państw trzecich, 
oprócz praw przyznanych na podstawie 
dyrektywy 2011/98/UE, należy utrzymać 
bardziej korzystne prawa do bycia 
traktowanym na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego w 
odniesieniu do działów zabezpieczenia 
społecznego, określonych w 
rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Obecnie ta ostatnia stanowi, 
że państwa członkowskie mogą ograniczyć 
zasadę równego traktowania w odniesieniu 
do działów zabezpieczenia społecznego, w 
tym świadczeń rodzinnych, a ta możliwość 
ograniczenia może mieć wpływ na 
naukowców. Inne grupy objęte niniejszą 
dyrektywą również powinny mieć prawo 
do traktowania na równi z obywatelami 
danego kraju w kwestii zabezpieczenia 
społecznego. Ponadto, niezależnie od 
faktu, czy prawo Unii lub przepisy krajowe 
przyjmującego państwa członkowskiego 
zapewniają uczniom, wolontariuszom, 
stażystom niepobierającym wynagrodzenia 
i pracownikom au pair będącym 
obywatelami państw trzecich dostęp do 
rynku pracy, powinni oni mieć prawo do 
bycia traktowanym na równi z 
obywatelami przyjmującego państwa 
członkowskiego w zakresie dostępu do 
towarów i usług oraz korzystania z 
towarów i usług dostępnych ogółowi 
społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 94
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „stażysta niepobierający 
wynagrodzenia” oznacza obywatela 
państwa trzeciego przyjętego na terytorium 
państwa członkowskiego na czas trwania 
szkolenia bez wynagrodzenia, zgodnie z 
przepisami krajowymi danego państwa 
członkowskiego ;

e) „stażysta niepobierający 
wynagrodzenia” oznacza obywatela 
państwa trzeciego przyjętego na terytorium 
państwa członkowskiego na czas trwania 
szkolenia bez wynagrodzenia i w ramach 
jego nauki szkolnej, zgodnie z przepisami 
krajowymi danego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 95
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „stażysta pobierający wynagrodzenie” 
oznacza obywatela państwa trzeciego 
przyjętego na terytorium państwa 
członkowskiego na czas trwania szkolenia, 
za które otrzymuje on wynagrodzenie 
zgodnie z przepisami krajowymi danego 
państwa członkowskiego;

f) „stażysta pobierający wynagrodzenie” 
oznacza obywatela państwa trzeciego 
przyjętego na terytorium państwa 
członkowskiego na czas trwania szkolenia, 
za które otrzymuje on wynagrodzenie 
zgodnie z przepisami krajowymi danego 
państwa członkowskiego lub z układem 
zbiorowym obowiązującym w danym 
państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „wolontariusz” oznacza obywatela g) „wolontariusz” oznacza obywatela 
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państwa trzeciego przyjętego na terytorium 
państwa członkowskiego w celu 
uczestnictwa w uznanym programie 
wolontariatu;

państwa trzeciego przyjętego na terytorium 
państwa członkowskiego w celu 
uczestnictwa w uznanym programie 
wolontariatu, wykonującego czynności 
podejmowane dobrowolnie na podstawie 
wolnego wyboru danej osoby i jej 
motywacji, bez troski o zysk finansowy, w 
imię sprawy, której nadrzędnym celem nie 
jest zysk i które to czynności są z korzyścią 
dla wolontariusza, osób korzystających z 
danych usług oferowanych przez 
dobrowolne stowarzyszenie, społeczności 
lokalnych i ogółu społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 97
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „pracownik au pair” oznacza obywatela 
państwa trzeciego czasowo
przyjmowanego przez rodzinę na 
terytorium państwa członkowskiego w 
zamian za wykonywanie lekkich prac 
domowych oraz opiekę nad dziećmi w celu 
podniesienia umiejętności językowych i 
poszerzenia wiedzy o państwie 
przyjmującym;

i) „pracownik au pair” oznacza młodego
obywatela państwa trzeciego 
przyjmowanego przez rodzinę na 
terytorium państwa członkowskiego na 
określony okres w zamian za 
wykonywanie lekkich prac domowych lub
opiekę nad dziećmi w celu podniesienia 
umiejętności językowych i poszerzenia 
wiedzy o państwie przyjmującym;

Or. en

Poprawka 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „pracownik au pair” oznacza obywatela 
państwa trzeciego czasowo 
przyjmowanego przez rodzinę na 
terytorium państwa członkowskiego w 
zamian za wykonywanie lekkich prac 
domowych oraz opiekę nad dziećmi w celu 
podniesienia umiejętności językowych i 
poszerzenia wiedzy o państwie 
przyjmującym;

i) „pracownik au pair” oznacza obywatela 
państwa trzeciego czasowo 
przyjmowanego przez rodzinę na 
terytorium państwa członkowskiego w 
zamian za wykonywanie lekkich prac 
domowych lub opiekę nad dziećmi w celu 
podniesienia umiejętności językowych i 
poszerzenia wiedzy o państwie 
przyjmującym;

Or. en

Poprawka 99
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „instytucja badawcza” oznacza 
jakąkolwiek instytucję publiczną lub 
prywatną, która prowadzi badania i która 
została zatwierdzona do celów niniejszej 
dyrektywy przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego przepisami lub praktyką 
administracyjną;

k) „instytucja badawcza” oznacza 
jakąkolwiek instytucję i firmę publiczną 
lub prywatną, która prowadzi badania 
i która została zatwierdzona do celów 
niniejszej dyrektywy przez państwo 
członkowskie zgodnie z jego przepisami 
lub praktyką administracyjną;

Or. en

Poprawka 100
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „wynagrodzenie” oznacza płatność, w 
jakiejkolwiek formie, otrzymywaną w 
zamian za wykonane usługi i uznawaną na 

m) „wynagrodzenie” oznacza płatność w 
jakiejkolwiek formie, otrzymywaną w 
zamian za wykonane usługi i uznawaną na 
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mocy przepisów krajowych lub ustalonej 
praktyki za konstytutywny element 
stosunku pracy;

mocy przepisów krajowych lub
obowiązującego układu zbiorowego za 
konstytutywny element stosunku pracy;

Or. en

Poprawka 101
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dwustronnych lub wielostronnych 
umów zawartych między jednym lub 
kilkoma państwami członkowskimi a 
jednym lub kilkoma państwami trzecimi.

b) dwu- lub wielostronnych umów między
co najmniej jednym państwem 
członkowskim a co najmniej jednym
państwem trzecim.

Or. en

Poprawka 102
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do przyjęcia lub 
utrzymania przepisów bardziej korzystnych 
dla osób, których dotyczy, w odniesieniu 
do art. 21, 22, 23, 24, 25 i 29, zwłaszcza w 
kontekście partnerstw na rzecz mobilności 
.

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do przyjęcia lub 
utrzymania przepisów bardziej korzystnych 
dla osób, których dotyczy.

Or. en

Poprawka 103
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do przyjęcia lub 
utrzymania przepisów bardziej korzystnych 
dla osób, których dotyczy, w odniesieniu 
do art. 21, 22, 23, 24, 25 i 29, zwłaszcza w 
kontekście partnerstw na rzecz mobilności 
.

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do przyjęcia lub 
utrzymania przepisów bardziej korzystnych 
dla osób, których dotyczy.

Or. en

Poprawka 104
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) posiada ubezpieczenie zdrowotne 
obejmujące wszystkie rodzaje ryzyka
zwyczajowo objęte ubezpieczeniem w 
przypadku obywateli danego państwa 
członkowskiego;

c) posiada ubezpieczenie zdrowotne 
obejmujące ryzyko zwyczajowo objęte 
ubezpieczeniem w przypadku obywateli 
danego państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przedstawił dowody wymagane przez 
państwo członkowskie wskazujące, że w 

f) przedstawił dowody wymagane przez 
państwo członkowskie wskazujące, że w 
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czasie swojego pobytu będzie posiadać 
wystarczające środki na pokrycie kosztów 
utrzymania, szkolenia i podróży powrotnej, 
bez uszczerbku dla indywidualnego 
badania każdego przypadku.

czasie swojego pobytu będzie posiadać 
wystarczające środki na pokrycie kosztów 
utrzymania, szkolenia i podróży powrotnej, 
bez uszczerbku dla indywidualnego 
badania każdego przypadku;
przedstawienie takich dowodów nie jest 
konieczne, jeżeli obywatel państwa 
trzeciego otrzymuje pomoc finansową lub 
stypendium bądź otrzymał zobowiązanie 
do wsparcia od rodziny goszczącej, 
wiążącą ofertę pracy lub ofertę od 
organizacji zajmującej się wymianą 
uczniów lub od organizacji 
wolontariackiej.

Or. en

Poprawka 106
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedkłada umowę o przyjęciu 
podpisaną z instytucją badawczą zgodnie z 
art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2;

a) przedkłada umowę o przyjęciu 
podpisaną z instytucją badawczą zgodnie z 
art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2, a także umowę o 
pracę, jeżeli stosownie do przepisów 
krajowych istnieje stosunek pracy, lub 
zaświadczenie o pobieraniu stypendium;

Or. en

Poprawka 107
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą przyjąć, 5. Państwa członkowskie rozpatrują, 
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zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, 
wniosek złożony w czasie, gdy dany 
obywatel państwa trzeciego już przebywa 
na ich terytorium.

zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, 
wniosek złożony w czasie, gdy dany 
obywatel państwa trzeciego już przebywa 
na ich terytorium.

Or. en

Poprawka 108
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie określają, czy 
wnioski o wydanie zezwolenia mają być 
składane przez naukowca czy przez 
zainteresowaną instytucję badawczą.

6. Państwa członkowskie określają, czy 
wnioski o wydanie zezwolenia mają być 
składane przez naukowca i przez 
zainteresowaną instytucję badawczą.

Or. en

Poprawka 109
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwo członkowskie może, 
niezależnie od innych środków, odmówić 
przedłużenia lub zadecydować o cofnięciu 
zatwierdzenia instytucji badawczej, która 
przestała spełniać warunki określone w ust. 
2, 3 i 4 lub w przypadkach gdy 
zatwierdzenie uzyskano w sposób 
oszukańczy lub jeśli instytucja badawcza 
podpisała umowę o przyjęciu z 
obywatelem państwa trzeciego w sposób 
oszukańczy lub bez dochowania należytej 
staranności. Jeśli odmówiono 
zatwierdzenia lub je cofnięto, można 
zabronić danej instytucji ponownego 

6. Państwo członkowskie może, 
niezależnie od innych środków, odmówić 
przedłużenia lub zadecydować o cofnięciu 
zatwierdzenia instytucji badawczej, która 
przestała spełniać warunki określone w ust. 
2, 3 i 4 lub w przypadkach gdy 
zatwierdzenie uzyskano w sposób 
oszukańczy lub jeśli instytucja badawcza 
podpisała umowę o przyjęciu z 
obywatelem państwa trzeciego w sposób 
oszukańczy lub celowo. Jeśli odmówiono 
zatwierdzenia lub je cofnięto, można 
zabronić danej instytucji ponownego 
ubiegania się o zatwierdzenie przed 
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ubiegania się o zatwierdzenie przed 
upływem pięciu lat od daty publikacji 
decyzji w sprawie cofnięcia zatwierdzenia 
lub odmowy jego przedłużenia.

upływem pięciu lat od daty publikacji 
decyzji w sprawie cofnięcia zatwierdzenia 
lub odmowy jego przedłużenia.

Or. en

Poprawka 110
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) informacje na temat stosunku prawnego 
łączącego instytucję badawczą i naukowca;

e) informacje na temat stosunku prawnego 
lub stosunku pracy łączącego instytucję 
badawczą i naukowca;

Or. en

Poprawka 111
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podpisał umowę w sprawie stażu, 
zatwierdzoną, o ile to konieczne, przez 
właściwy organ danego państwa 
członkowskiego zgodnie z jego przepisami 
krajowymi lub praktyką administracyjną, 
dotyczącą odbycia stażu w 
przedsiębiorstwie sektora publicznego lub 
prywatnego lub w instytucji szkolenia 
zawodowego uznanej przez państwo 
członkowskie zgodnie z jego przepisami 
krajowymi lub praktyką administracyjną;

a) w ramach pobieranej nauki podpisał 
umowę w sprawie stażu, zatwierdzoną, o 
ile to konieczne, przez właściwy organ 
danego państwa członkowskiego zgodnie z 
jego przepisami krajowymi lub praktyką 
administracyjną, dotyczącą odbycia stażu 
w przedsiębiorstwie sektora publicznego 
lub prywatnego lub w instytucji szkolenia 
zawodowego uznanej przez państwo 
członkowskie zgodnie z jego przepisami 
krajowymi lub praktyką administracyjną;

Or. en
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Poprawka 112
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udowodnił, jeśli wymaga tego państwo 
członkowskie, że posiada wcześniej 
zdobyte odpowiednie wykształcenie lub 
kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, 
aby skorzystać z doświadczenia, jakie 
oferuje staż;

skreślona

Or. en

Poprawka 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udowodnił, jeśli wymaga tego państwo 
członkowskie, że posiada wcześniej 
zdobyte odpowiednie wykształcenie lub 
kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, 
aby skorzystać z doświadczenia, jakie 
oferuje staż;

skreślona

Or. en

Poprawka 114
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udowodnił, jeśli wymaga tego państwo b) udowodnił, że szkolenie stanowi 
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członkowskie, że posiada wcześniej 
zdobyte odpowiednie wykształcenie lub 
kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, 
aby skorzystać z doświadczenia, jakie 
oferuje staż;

element nauki pobieranej w placówce 
oświatowej w kraju pochodzenia.

Or. en

Poprawka 115
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ukończył, jeśli wymaga tego państwo 
członkowskie, kurs językowy w 
podstawowym zakresie umożliwiającym 
nabycie wiedzy koniecznej do odbycia 
stażu.

skreślona

Or. en

Poprawka 116
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W umowie, o której mowa w lit. a), 
opisany jest program szkoleń, określony 
czas jego trwania, warunki nadzorowania 
stażysty w wykonywaniu tego programu, 
jego godziny pracy, stosunek prawny 
łączący go z jednostką przyjmującą oraz, w 
przypadku gdy stażysta otrzymuje 
wynagrodzenie – przyznawane mu 
wynagrodzenie.

W umowie, o której mowa w lit. a), 
opisany jest program szkoleń, określony 
czas jego trwania, warunki nadzorowania 
stażysty w wykonywaniu tego programu, 
jego godziny pracy, stosunek prawny 
łączący go z jednostką przyjmującą oraz, w 
przypadku gdy stażysta otrzymuje 
wynagrodzenie – przyznawane mu 
wynagrodzenie, jak i umowa o pracę.

Or. en
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Poprawka 117
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zażądać, 
aby jednostka przyjmująca zadeklarowała, 
że obywatel państwa trzeciego nie zapełnia 
wakatu.

skreślony

Or. en

Poprawka 118
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zażądać, 
aby jednostka przyjmująca zadeklarowała, 
że obywatel państwa trzeciego nie zapełnia
wakatu.

2. Państwa członkowskie mogą brać pod 
uwagę rzeczywiste potrzeby w zakresie siły 
roboczej oraz kwestię, czy obywatel 
państwa trzeciego zapełnia wakat lub czy 
jest wystarczająca liczba miejsc w ramach 
programu szkoleń dla obywateli danego 
kraju.

Or. en

Poprawka 119
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) oraz, jeśli przyjmujące państwo 
członkowskie wyraźnie tego wymaga, 
ukończył podstawowy kurs wprowadzający 
do języka, historii oraz instytucji 
politycznych i społecznych tego państwa 
członkowskiego.

skreślona

Or. en

Poprawka 120
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) oraz, jeśli przyjmujące państwo 
członkowskie wyraźnie tego wymaga, 
ukończył podstawowy kurs wprowadzający 
do języka, historii oraz instytucji 
politycznych i społecznych tego państwa 
członkowskiego.

skreślona

Or. en

Poprawka 121
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może dążyć do 
wyjaśnienia kwestii, czy praca 
wykonywana przez wolontariuszy ma 
uzasadnienie lub czy wpływa negatywnie 
na rynki pracy.

Or. en
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Poprawka 122
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ma co najmniej 17 ale nie więcej niż 30 
lat lub, w indywidualnie uzasadnionych 
przypadkach – ponad 30 lat;

a) ma co najmniej 18, ale nie więcej niż 30 
lat lub, w indywidualnie uzasadnionych 
przypadkach – ponad 30 lat i nie może być 
krewnym rodziny przyjmującej;

Or. en

Poprawka 123
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ma co najmniej 17 ale nie więcej niż 30
lat lub, w indywidualnie uzasadnionych 
przypadkach – ponad 30 lat;

a) ma co najmniej 17, ale nie więcej niż 35
lat;

Or. en

Poprawka 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ma co najmniej 17 ale nie więcej niż 30 
lat lub, w indywidualnie uzasadnionych 
przypadkach – ponad 30 lat;

a) ma co najmniej 17 lat;
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Or. en

Poprawka 125
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawił dowód, że rodzina 
goszcząca przyjmuje za niego 
odpowiedzialność przez cały okres jego 
obecności na terytorium danego państwa 
członkowskiego, w szczególności w 
zakresie utrzymania, zakwaterowania, 
opieki zdrowotnej, macierzyństwa i 
następstw nieszczęśliwych wypadków;

b) przedstawił dowód, że rodzina 
goszcząca przyjmuje za niego 
odpowiedzialność przez cały okres jego
obecności na terytorium danego państwa 
członkowskiego, w szczególności w 
zakresie utrzymania, zakwaterowania, 
opieki zdrowotnej i następstw 
nieszczęśliwych wypadków;

Or. en

Poprawka 126
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedstawił umowę zawartą przez 
pracownika au pair i rodzinę goszczącą, w 
której określone są jego prawa i obowiązki, 
w tym wymogi dotyczące kieszonkowego 
oraz odpowiednie ustalenia umożliwiające 
mu uczęszczanie na zajęcia oraz udział w 
codziennych obowiązkach rodzinnych.

c) przedstawił umowę zawartą przez 
pracownika au pair i rodzinę goszczącą, w 
której określone są jego prawa i obowiązki, 
w tym wymogi dotyczące kieszonkowego, 
prawo do co najmniej jednego pełnego 
dnia wolnego w tygodniu oraz 
odpowiednie ustalenia umożliwiające mu 
uczęszczanie na zajęcia oraz udział w 
codziennych obowiązkach rodzinnych.

Or. en
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Poprawka 127
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedstawił umowę zawartą przez 
pracownika au pair i rodzinę goszczącą, w 
której określone są jego prawa i obowiązki, 
w tym wymogi dotyczące kieszonkowego 
oraz odpowiednie ustalenia umożliwiające 
mu uczęszczanie na zajęcia oraz udział w 
codziennych obowiązkach rodzinnych.

c) przedstawił umowę zawartą przez 
pracownika au pair i rodzinę goszczącą, w 
której określone są jego prawa i obowiązki, 
w tym wymogi dotyczące kieszonkowego 
oraz odpowiednie ustalenia umożliwiające 
mu uczęszczanie lub zobowiązujące go do 
uczęszczania na zajęcia oraz udział w 
codziennych obowiązkach rodzinnych.

Or. en

Poprawka 128
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może brać pod 
uwagę inne kwestie, kiedy podejmuje 
decyzję o tym, czy rodzina przyjmująca 
jest w stanie zapewnić dobre warunki 
pracownikowi au pair przez okres jego 
pobytu.

Or. en

Poprawka 129
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie odrzuca wniosek w 
następujących przypadkach:

Państwo członkowskie może odrzucić
wniosek w następujących przypadkach:

Or. en

Poprawka 130
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jednostka przyjmująca lub instytucja 
oświatowa została stworzona jedynie w 
celu ułatwienia wjazdu;

c) jednostka przyjmująca lub instytucja 
oświatowa działa jedynie w celu ułatwienia 
wjazdu;

Or. en

Poprawka 131
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) istnieją inne poważne powody 
uzasadniające podejrzenie, że jednostka 
przyjmująca lub placówka edukacyjna 
działa w sposób oszukańczy;

Or. en

Poprawka 132
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wycofują
zezwolenie w następujących przypadkach:

Państwa członkowskie mogą wycofać
zezwolenie lub odmówić przedłużenia 
pozwolenia na pobyt, wydanego w oparciu 
o niniejszą dyrektywę, jeżeli zostało ono 
wydane w wyniku oszustwa lub jeżeli 
okaże się, że jego posiadacz nie spełnił lub 
już nie spełnia warunków wjazdu i pobytu, 
określonych w art. 6 i w innych 
odpowiednich artykułach niniejszej 
dyrektywy, lub jeżeli cele jego pobytu są 
inne niż cele, w związku z którymi 
udzielono mu pozwolenia na pobyt, w 
szczególności w następujących 
przypadkach:

Or. en

Poprawka 133
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wycofują
zezwolenie w następujących przypadkach:

Państwa członkowskie mogą wycofać
zezwolenie w następujących przypadkach:

Or. en

Poprawka 134
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1– litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jednostka przyjmująca została 
stworzona jedynie w celu ułatwienia 
wjazdu;

c) jednostka przyjmująca działa jedynie w 
celu ułatwienia wjazdu;



AM\1002688PL.doc 31/43 PE519.478v01-00

PL

Or. en

Poprawka 135
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) jednostka przyjmująca nie wypełnia 
zobowiązań prawnych dotyczących 
zabezpieczenia społecznego lub podatków, 
które to zobowiązania określone są w 
prawie krajowym, zgłosiła wniosek o 
upadłość lub jest w inny sposób 
niewypłacalna;

d) jednostka przyjmująca nie wypełnia 
zobowiązań prawnych dotyczących 
zabezpieczenia społecznego lub podatków, 
które to zobowiązania określone są w 
prawie krajowym, zgłosiła wniosek o 
upadłość lub jest w inny sposób 
niewypłacalna; jeżeli ma to miejsce w 
okresie studiów, student powinien mieć 
odpowiednio dużo czasu na znalezienie 
równoważnego kierunku, aby mógł 
zakończyć swoje studia;

Or. en

Poprawka 136
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku studentów – ograniczenia 
czasowe dla dostępu do działalności 
zarobkowej na mocy art. 23 nie są 
przestrzegane lub student nie czyni 
zadowalających postępów w 
przedmiotowych studiach zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym lub praktyką 
administracyjną.

f) w przypadku studentów – ograniczenia 
czasowe dla dostępu do działalności 
zarobkowej na mocy art. 23 nie są 
przestrzegane lub student nie czyni 
zadowalających postępów w 
przedmiotowych studiach zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym lub praktyką 
administracyjną oraz nie występują istotne 
okoliczności łagodzące, które 
wyjaśniałyby taką sytuację.

Or. en
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Poprawka 137
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wycofać 
zezwolenie ze względu na porządek 
publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub 
zdrowie publiczne

2. Państwa członkowskie mogą wycofać 
zezwolenie ze względu na porządek 
publiczny lub bezpieczeństwo publiczne.

Or. en

Poprawka 138
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku studentów – ograniczenia 
czasowe dla dostępu do działalności 
zarobkowej na mocy art. 23 nie są 
przestrzegane lub student nie czyni 
zadowalających postępów w 
przedmiotowych studiach zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym lub praktyką 
administracyjną.

c) w przypadku studentów – ograniczenia 
czasowe dla dostępu do działalności 
zarobkowej na mocy art. 23 nie są 
przestrzegane lub student nie czyni 
zadowalających postępów w 
przedmiotowych studiach zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym lub praktyką 
administracyjną oraz nie występują istotne 
okoliczności łagodzące, które 
wyjaśniałyby taką sytuację.

Or. en

Poprawka 139
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 
lit. b) dyrektywy 2011/98/UE naukowcy 
będący obywatelami państw trzecich mają 
prawo do bycia traktowanym na równi z 
obywatelami przyjmującego państwa 
członkowskiego w odniesieniu do działów 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
świadczeń rodzinnych, określonych w 
rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 
lit. b) dyrektywy 2011/98/UE naukowcy i 
studenci będący obywatelami państw 
trzecich mają prawo do bycia traktowanym 
na równi z obywatelami przyjmującego 
państwa członkowskiego w odniesieniu do 
działów zabezpieczenia społecznego, w 
tym świadczeń rodzinnych, określonych w 
rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

Or. en

Poprawka 140
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 
lit. b) dyrektywy 2011/98/UE naukowcy
będący obywatelami państw trzecich mają 
prawo do bycia traktowanym na równi z 
obywatelami przyjmującego państwa 
członkowskiego w odniesieniu do działów 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
świadczeń rodzinnych, określonych w 
rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

1. Naukowcy będący obywatelami państw 
trzecich mają prawo do bycia traktowanym 
na równi z obywatelami przyjmującego 
państwa członkowskiego w odniesieniu do 
działów zabezpieczenia społecznego, w 
tym świadczeń rodzinnych, określonych w 
rozporządzeniu nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) 
dyrektywy 2011/98/UE.

Or. en

Poprawka 141
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wolontariusze, stażyści pobierający 
wynagrodzenie i niepobierający 
wynagrodzenia oraz pracownicy au pair, 
niezależnie od faktu, czy mają oni prawo 
do wykonywania pracy zgodnie z prawem 
Unii lub prawem krajowym, mają prawo 
do traktowania na równi z obywatelami 
przyjmujących państw członkowskich w 
odniesieniu do działów zabezpieczenia 
społecznego, określonych w 
rozporządzeniu 883/04 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

Or. en

Poprawka 142
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczniowie, wolontariusze, stażyści 
niepobierający wynagrodzenia i 
pracownicy au pair, niezależnie od faktu, 
czy mają oni prawo do wykonywania pracy 
zgodnie z prawem Unii lub prawem 
krajowym, mają prawo do równego 
traktowania w odniesieniu do dostępu do 
towarów i usług oraz korzystania z 
towarów i usług dostępnych ogółowi 
społeczeństwa, z wyjątkiem procedur 
uzyskiwania praw do lokali mieszkalnych 
przewidzianych w prawie krajowym.

2. Studenci, uczniowie, wolontariusze, 
stażyści niepobierający wynagrodzenia i 
pracownicy au pair, niezależnie od faktu, 
czy mają oni prawo do wykonywania pracy 
zgodnie z prawem Unii lub prawem 
krajowym, mają prawo do równego 
traktowania w odniesieniu do dostępu do 
towarów i usług oraz korzystania z 
towarów i usług dostępnych ogółowi 
społeczeństwa, z wyjątkiem procedur 
uzyskiwania praw do lokali mieszkalnych 
przewidzianych w prawie krajowym.

Or. en
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Poprawka 143
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie określa 
maksymalną dozwoloną na taką 
działalność ilość godzin pracy na tydzień 
albo dni lub miesięcy na rok, w wymiarze 
nie mniejszym niż 20 godzin na tydzień 
albo ekwiwalent tego czasu wyrażony w 
dniach lub miesiącach na rok.

3. Każde państwo członkowskie określa 
maksymalną dozwoloną na taką 
działalność ilość godzin pracy na tydzień 
albo dni lub miesięcy na rok, w wymiarze 
nie mniejszym niż 10 godzin na tydzień 
albo ekwiwalent tego czasu wyrażony w 
dniach lub miesiącach na rok.

Or. en

Poprawka 144
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Po zakończeniu badań lub studiów w 
danym państwie członkowskim obywatele 
państw trzecich mają prawo pozostać na 
terytorium tego państwa członkowskiego 
przez okres 12 miesięcy w celu 
poszukiwania pracy lub założenia 
działalności gospodarczej, jeśli warunki 
określone w art. 6 lit. a) oraz c) do f) są 
nadal spełnione. Po upływie 3 miesięcy 
lecz nie później niż 6 miesięcy po 
zakończeniu badań lub studiów, obywatele 
państw trzecich mogą zostać wezwani do 
dostarczenia dowodów, że kontynuują 
poszukiwanie pracy lub są w trakcie 
zakładania działalności. Po upływie 6 
miesięcy mogą oni ponadto zostać 
wezwani do dostarczenia dowodów, że 
mają rzeczywistą szansę bycia 
zatrudnionym lub założenia działalności.

Państwa członkowskie mogą 
zadecydować, że po zakończeniu badań lub 
studiów w danym państwie członkowskim 
obywatele państw trzecich mają prawo 
pozostać na terytorium tego państwa 
członkowskiego przez okres od 6 do 12 
miesięcy w celu poszukiwania pracy lub 
założenia działalności gospodarczej, jeśli 
warunki określone w art. 6 lit. a) oraz c) do 
f) są nadal spełnione oraz jeżeli są oni w 
stanie utrzymać siebie i ewentualnie swoją 
rodzinę. Po upływie 3 miesięcy lecz nie 
później niż 6 miesięcy po zakończeniu 
badań lub studiów, obywatele państw 
trzecich mogą zostać wezwani do 
dostarczenia dowodów, że kontynuują 
poszukiwanie pracy lub są w trakcie 
zakładania działalności. Po upływie 6 
miesięcy mogą oni ponadto zostać 
wezwani do dostarczenia dowodów, że 
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mają rzeczywistą szansę na zatrudnienie 
lub podjęcie działalności.

Or. en

Poprawka 145
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zakończeniu badań lub studiów w 
danym państwie członkowskim obywatele 
państw trzecich mają prawo pozostać na 
terytorium tego państwa członkowskiego
przez okres 12 miesięcy w celu 
poszukiwania pracy lub założenia 
działalności gospodarczej, jeśli warunki 
określone w art. 6 lit. a) oraz c) do f) są 
nadal spełnione. Po upływie 3 miesięcy 
lecz nie później niż 6 miesięcy po 
zakończeniu badań lub studiów, obywatele 
państw trzecich mogą zostać wezwani do 
dostarczenia dowodów, że kontynuują 
poszukiwanie pracy lub są w trakcie 
zakładania działalności. Po upływie 6 
miesięcy mogą oni ponadto zostać 
wezwani do dostarczenia dowodów, że 
mają rzeczywistą szansę bycia
zatrudnionym lub założenia działalności.

Po zakończeniu badań lub studiów w 
danym państwie członkowskim obywatele 
państw trzecich mają prawo pozostać na 
terytorium tego państwa członkowskiego 
przez okres co najmniej 18 miesięcy w 
celu poszukiwania pracy lub założenia 
działalności gospodarczej, jeśli warunki 
określone w art. 6 lit. a) oraz c) do f) są 
nadal spełnione. Po upływie 3 miesięcy 
lecz nie później niż 6 miesięcy po 
zakończeniu badań lub studiów, obywatele 
państw trzecich mogą zostać wezwani do 
dostarczenia dowodów, że kontynuują 
poszukiwanie pracy lub są w trakcie 
zakładania działalności. Po upływie 6 
miesięcy mogą oni ponadto zostać 
wezwani do dostarczenia dowodów, że 
mają rzeczywistą szansę bycia 
zatrudnionym lub założenia działalności.

Or. en

Poprawka 146
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wymagać od 



AM\1002688PL.doc 37/43 PE519.478v01-00

PL

przedsiębiorstwa założonego przez 
obywatela państwa trzeciego spełnienia 
pewnych warunków, aby zagwarantować, 
że prowadzi ono rzeczywistą działalność.

Or. en

Poprawka 147
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po zakończeniu badań lub studiów w 
danym państwie członkowskim obywatele 
państw trzecich mają prawo pozostać na 
terytorium tego państwa członkowskiego 
przez okres co najmniej 12 miesięcy w 
celu poszukiwania pracy lub założenia 
działalności gospodarczej, jeśli warunki 
określone w art. 6 lit. a) oraz c) do f) są 
nadal spełnione. Po upływie więcej niż 3 
miesięcy, lecz nie później niż 6 miesięcy 
obywatele państw trzecich mogą zostać 
wezwani do dostarczenia dowodów na to, 
że kontynuują poszukiwanie pracy lub są 
w trakcie podejmowania działalności 
gospodarczej. Po upływie 6 miesięcy 
obywatele państw trzecich mogą ponadto 
zostać wezwani do dostarczenia dowodów 
na to, że mają rzeczywistą szansę 
znalezienia zatrudnienia lub podjęcia 
działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 148
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Członkowie rodziny naukowca Członkowie rodziny naukowca i studenta

Or. en

Poprawka 149
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 i 
art. 8 dyrektywy 2003/86/WE, łączenie 
rodziny nie zależy od spełnienia przez 
posiadacza zezwolenia na pobyt w celu 
prowadzenia badań warunku dotyczącego 
racjonalnych perspektyw uzyskania prawa 
do stałego pobytu oraz minimalnego 
okresu pobytu.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 i 
art. 8 dyrektywy 2003/86/WE, łączenie 
rodziny nie zależy od spełnienia przez 
posiadacza zezwolenia na pobyt w celu 
prowadzenia badań lub studiowania
warunku dotyczącego racjonalnych 
perspektyw uzyskania prawa do stałego 
pobytu oraz minimalnego okresu pobytu.

Or. en

Poprawka 150
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 4 
pierwszy akapit dyrektywy 2003/86/WE 
członkom rodziny udziela się zezwoleń, o 
ile spełnione są warunki łączenia rodziny, 
w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku, a 
w przypadku członków rodziny 
naukowców będących obywatelami państw 
trzecich, którzy objęci są odnośnymi 

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 4 
pierwszy akapit dyrektywy 2003/86/WE 
członkom rodziny udziela się zezwoleń, o 
ile spełnione są warunki łączenia rodziny, 
w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku, a 
w przypadku członków rodziny 
naukowców i studentów będących 
obywatelami państw trzecich, którzy objęci 
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programami Unii obejmującymi środki w 
zakresie mobilności – w ciągu 60 dni od
daty złożenia pierwotnego wniosku.

są odnośnymi programami Unii 
obejmującymi środki w zakresie 
mobilności – w ciągu 60 dni od daty 
złożenia pierwotnego wniosku.

Or. en

Poprawka 151
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 2 
i 3 dyrektywy 2003/86/WE okres ważności 
zezwolenia wydawanego członkom 
rodziny jest taki sam, jak zezwolenia 
wydanego naukowcowi, o ile pozwala na 
to okres ważności ich dokumentów 
podróży.

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 2 
i 3 dyrektywy 2003/86/WE okres ważności 
zezwolenia wydawanego członkom 
rodziny jest taki sam, jak zezwolenia 
wydanego naukowcowi lub studentowi, o 
ile pozwala na to okres ważności ich 
dokumentów podróży.

Or. en

Poprawka 152
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Prawo naukowców, studentów i stażystów 
pobierających wynagrodzenie do 
mobilności pomiędzy państwami 
członkowskimi 

Prawo naukowców, studentów i stażystów 
pobierających wynagrodzenie lub 
niepobierających wynagrodzenia do 
mobilności pomiędzy państwami 
członkowskimi

Or. en
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Poprawka 153
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Obywatelowi państwa trzeciego, który 
został przyjęty jako naukowiec na 
podstawie niniejszej dyrektywy, zezwala 
się na prowadzenie części swoich badań 
w innym państwie członkowskim na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule.

Obywatelowi państwa trzeciego, który 
został przyjęty jako naukowiec na 
podstawie niniejszej dyrektywy, zezwala 
się na prowadzenie części swoich badań 
w innym państwie członkowskim w 
okresie ważności długoterminowej wizy 
lub pozwolenia na pobyt na warunkach 
określonych w niniejszym artykule.

Or. en

Poprawka 154
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli naukowiec przebywa w innym 
państwie członkowskim przez okres do 
sześciu miesięcy, badania mogą być 
prowadzone na podstawie umowy o 
przyjęciu zawartej w pierwszym państwie 
członkowskim, pod warunkiem że w 
drugim państwie członkowskim dysponuje
on wystarczającymi środkami oraz że nie 
jest on tam uznawany za zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub zdrowia publicznego.

Jeśli naukowiec przebywa w innym 
państwie członkowskim przez okres do 
sześciu miesięcy, badania mogą być 
prowadzone na podstawie umowy o 
przyjęciu zawartej w pierwszym państwie 
członkowskim, pod warunkiem że w 
drugim państwie członkowskim dysponuje
on wystarczającymi środkami oraz że nie 
jest on tam uznawany za zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub zdrowia publicznego.
Naukowiec musi przebywać przez co 
najmniej jeden miesiąc w pierwszym 
państwie członkowskim, zanim w celach 
badawczych przeniesie się do innego 
państwa członkowskiego. Placówka 
naukowa w pierwszym państwie 
członkowskim nie ponosi 
odpowiedzialności za naukowca podczas 
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jego pobytu w innym państwie 
członkowskim, chyba że zawarto inne 
porozumienie. Jeżeli umowa o przyjęciu 
lub umowa o pracę w pierwszym państwie 
członkowskim nie reguluje kwestii pobytu 
w innym państwie członkowskim lub jest 
do tego nieodpowiednia, należy zawrzeć 
nową umowę, w miarę możliwości również 
z przyjmującą placówką naukową w owym 
drugim państwie członkowskim. Drugie 
państwo członkowskie wystarczy 
zazwyczaj jedynie poinformować o 
wjeździe naukowca, ale jeżeli owo drugie 
państwo członkowskie nie wyraża zgody 
na jego pobyt, naukowiec ma obowiązek 
wrócić do pierwszego państwa 
członkowskiego na własny koszt, chyba że 
zawarte porozumienie przewiduje inaczej.

Or. en

Poprawka 155
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obywatelowi państwa trzeciego, który 
został przyjęty jako student lub stażysta 
pobierający wynagrodzenie na podstawie 
niniejszej dyrektywy, zezwala się, przez 
okres powyżej trzech miesięcy ale 
nieprzekraczający sześciu miesięcy, na 
odbycie części swoich studiów/stażu w 
innym państwie członkowskim, pod 
warunkiem, że przed przeniesieniem do 
tego państwa członkowskiego przedłoży on 
właściwemu organowi drugiego państwa 
członkowskiego, co następuje:

Obywatelowi państwa trzeciego, który 
został przyjęty jako student lub stażysta 
pobierający wynagrodzenie lub 
niepobierający wynagrodzenia na 
podstawie niniejszej dyrektywy, zezwala 
się, przez okres powyżej trzech miesięcy 
ale nieprzekraczający sześciu miesięcy, na 
odbycie części swoich studiów/stażu w 
innym państwie członkowskim, pod 
warunkiem, że przed przeniesieniem do 
tego państwa członkowskiego przedłoży on 
właściwemu organowi drugiego państwa 
członkowskiego, co następuje:

Or. en
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Poprawka 156
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ma stabilne i regularne środki, które 
wystarczają na utrzymanie się oraz 
utrzymanie członków swojej rodziny, bez 
korzystania z systemu pomocy społecznej 
danego państwa członkowskiego.

b) ma stałe i regularne dochody, które 
wystarczają na utrzymanie się oraz 
utrzymanie członków swojej rodziny, bez 
korzystania z systemu pomocy społecznej 
danego państwa członkowskiego;
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 
podejmują decyzję w sprawie kompletnego 
wniosku o wydanie zezwolenia i 
powiadamiają wnioskodawcę na piśmie, 
zgodnie z procedurami powiadamiania 
ustanowionymi w prawie krajowym 
danego państwa członkowskiego, 
najwcześniej jak to możliwe, a najpóźniej 
w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku 
lub 30 dni w przypadku naukowców i 
studentów będących obywatelami państw 
trzecich, którzy objęci są programami Unii 
obejmującymi środki w zakresie 
mobilności.

1. Właściwe organy państw członkowskich 
podejmują decyzję w sprawie kompletnego 
wniosku o wydanie zezwolenia i 
powiadamiają wnioskodawcę na piśmie, 
zgodnie z procedurami powiadamiania 
ustanowionymi w prawie krajowym 
danego państwa członkowskiego, 
najwcześniej jak to możliwe, a najpóźniej 
w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku 
lub 45 dni w przypadku naukowców i 
studentów będących obywatelami państw 
trzecich, którzy objęci są programami Unii 
obejmującymi środki w zakresie 
mobilności.
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej [dwa lata 
od dnia wejścia w życie]. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej [trzy lata 
od dnia wejścia w życie]. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów.
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