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Poprawka 24
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Swobodny przepływ pracowników jest 
podstawową swobodą, z której korzystają 
obywatele UE, oraz jednym z filarów 
rynku wewnętrznego zapisanych w art. 45 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Jego wdrażanie jest 
doprecyzowane w prawie Unii mającym na 
celu zagwarantowanie pełnego korzystania 
z praw przyznanych obywatelom Unii i 
członkom ich rodzin.

(1) Swobodny przepływ pracowników jest 
podstawową swobodą i prawem, z których
korzystają obywatele UE, oraz jednym
z filarów rynku wewnętrznego zapisanych 
w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Prawa dotyczące 
swobodnego przepływu pracowników 
powinny być dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych osób bez względu na ich 
status. Jego wdrażanie jest doprecyzowane 
w prawie Unii mającym na celu 
zagwarantowanie pełnego korzystania 
z praw przyznanych obywatelom Unii 
i członkom ich rodzin. Niezwykle istotne 
jest zadbanie o to, by w ramach tej 
podstawowej swobody zawsze 
uwzględniano zasadę równości mężczyzn i 
kobiet oraz wspieranie równości szans w 
całej Unii.

Or. en

Poprawka 25
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Swobodny przepływ pracowników jest 
również kluczowym warunkiem rozwoju 
prawdziwego unijnego rynku pracy, 
umożliwiającego pracownikom 
przenoszenie się z regionów o dużym 
bezrobociu do regionów, w których 

(2) Swobodny przepływ pracowników jest 
również kluczowym warunkiem rozwoju 
prawdziwego unijnego rynku pracy, 
umożliwiającego pracownikom 
przenoszenie się do regionów, w których 
występują niedobory siły roboczej, 
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występują niedobory siły roboczej, 
znalezienie przez większą liczbę osób 
miejsc pracy bardziej odpowiadających ich 
umiejętnościom oraz dostosowywanie 
podaży miejsc prac do popytu.

znalezienie przez większą liczbę osób 
miejsc pracy bardziej odpowiadających ich 
umiejętnościom oraz dostosowywanie 
podaży miejsc prac do popytu.

Or. de

Poprawka 26
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Swobodny przepływ pracowników jest 
również kluczowym warunkiem rozwoju 
prawdziwego unijnego rynku pracy, 
umożliwiającego pracownikom 
przenoszenie się z regionów o dużym 
bezrobociu do regionów, w których 
występują niedobory siły roboczej, 
znalezienie przez większą liczbę osób 
miejsc pracy bardziej odpowiadających ich 
umiejętnościom oraz dostosowywanie 
podaży miejsc prac do popytu.

(2) Swobodny przepływ pracowników jest 
również kluczowym warunkiem rozwoju 
prawdziwego unijnego rynku pracy, 
umożliwiającego pracownikom 
przenoszenie się do regionów, w których 
występują niedobory siły roboczej, 
znalezienie przez większą liczbę osób 
miejsc pracy bardziej odpowiadających ich 
umiejętnościom oraz dostosowywanie 
podaży miejsc prac do popytu.

Or. en

Poprawka 27
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy promować dobrowolną 
mobilność w Unii. Swobodny przepływ 
pracowników nie powinien jednak 
prowadzić do „drenażu mózgów” 
z powodu braku perspektyw w kraju 
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pochodzenia. Taki drenaż mózgów nie jest 
trwałym sposobem na zwalczenie sytuacji 
kryzysowych i masowego bezrobocia.

Or. de

Poprawka 28
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową 
w dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia 
i innych warunków pracy przez 
zapewnienie im traktowania na równi 
z obywatelami tego państwa 
członkowskiego. Należy odróżnić 
swobodny przepływ pracowników od 
swobody świadczenia usług, obejmującej 
prawo przedsiębiorstw do świadczenia 
usług w innym państwie członkowskim 
i do tymczasowego wysyłania 
(„delegowania”) w tym celu swoich 
pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac.

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową 
w dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia 
i innych warunków pracy przez 
zapewnienie im traktowania na równi 
z obywatelami tego państwa 
członkowskiego. Ochrona przed 
dyskryminacją powinna również 
obejmować pracowników, którzy 
prowadzą działalność transgraniczną, 
a których miejsce pracy i miejsce 
zamieszkania znajdują się różnych 
państwach członkowskich.

Or. de

Poprawka 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Należy 
odróżnić swobodny przepływ pracowników 
od swobody świadczenia usług, 
obejmującej prawo przedsiębiorstw do 
świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim i do tymczasowego 
wysyłania („delegowania”) w tym celu 
swoich pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac.

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Prawa 
procesowe i prawa do egzekwowania 
przepisów, które stanowią zasadniczy 
instrument umożliwiający obywatelom 
dochodzenie swoich praw, powinny być 
dostępne dla wszystkich obywateli 
przemieszczających się wewnątrz Unii 
niezależnie od ich statusu lub tego, czy 
udają się do innego państwa 
członkowskiego na podstawie art. 45 lub 
innych przepisów.

Or. en

Poprawka 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Należy 

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia 
i innych warunków pracy przez 
zapewnienie im traktowania na równi z 
obywatelami tego państwa 
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odróżnić swobodny przepływ pracowników 
od swobody świadczenia usług, 
obejmującej prawo przedsiębiorstw do 
świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim i do tymczasowego 
wysyłania („delegowania”) w tym celu 
swoich pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac.

członkowskiego.

Or. en

Poprawka 31
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Należy 
odróżnić swobodny przepływ 
pracowników od swobody świadczenia 
usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw 
do świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim i do tymczasowego 
wysyłania („delegowania”) w tym celu 
swoich pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac.

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową, 
w tym pracowników transgranicznych –
zgodnie z prawodawstwem unijnym –
w sposób wolny od dyskryminacji ze 
względu na miejsce zamieszkania, w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Zasada 
równego traktowania pracowników musi 
być przestrzegana w każdej sytuacji 
zgodnie z obowiązującymi w danym 
państwie członkowskim przepisami bez 
względu na to, czy przepisy te są określone 
w prawie krajowym, czy układach 
zbiorowych. Swobodnego przepływu 
pracowników nie wolno nigdy 
wykorzystywać do celów służących 
nierównemu traktowaniu. Należy 
odróżnić swobodny przepływ 
pracowników od swobody świadczenia 
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usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw 
do świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim i do tymczasowego 
wysyłania („delegowania”) w tym celu 
swoich pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac.

Or. en

Poprawka 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Należy 
odróżnić swobodny przepływ 
pracowników od swobody świadczenia 
usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw 
do świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim i do tymczasowego 
wysyłania („delegowania”) w tym celu 
swoich pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac.

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Należy 
odróżnić swobodny przepływ 
pracowników od swobody świadczenia 
usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw 
do świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim i do tymczasowego 
wysyłania („delegowania”) w tym celu 
swoich pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac. Jednocześnie 
dyskryminacja nie powinna być 
rozumiana w sensie ekonomicznym.
Swobodny przepływ pracowników 
powinien być rozumiany jako akceptacja 
postulatu dotyczącego jednolitego rynku 
oraz powinien funkcjonować z korzyścią
zarówno dla pracodawców, jak 
i pracowników, ponieważ stanowi on 
najlepszy sposób rozwiązywania problemu 
niedopasowania popytu na pracę do 
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oferowanych miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 33
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Należy 
odróżnić swobodny przepływ 
pracowników od swobody świadczenia 
usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw 
do świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim i do tymczasowego 
wysyłania („delegowania”) w tym celu 
swoich pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac.

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy, jak stwierdzono 
w art. 45 ust. 2 TFUE, przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Należy 
odróżnić swobodny przepływ 
pracowników od swobody świadczenia 
usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw 
do świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim i do tymczasowego 
wysyłania („delegowania”) w tym celu 
swoich pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac.

Or. en

Poprawka 34
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Swobodny przepływ pracowników (3) Swobodny przepływ pracowników 
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oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Należy 
odróżnić swobodny przepływ 
pracowników od swobody świadczenia 
usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw 
do świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim i do tymczasowego 
wysyłania („delegowania”) w tym celu 
swoich pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac.

oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia, 
zwalniania, odpowiednich podatkowych 
przywilejów socjalnych i innych warunków 
pracy przez zapewnienie im traktowania na 
równi z obywatelami tego państwa 
członkowskiego. Należy odróżnić 
swobodny przepływ pracowników od 
swobody świadczenia usług, obejmującej 
prawo przedsiębiorstw do świadczenia 
usług w innym państwie członkowskim i 
do tymczasowego wysyłania 
(„delegowania”) w tym celu swoich 
pracowników do wykonania tam 
koniecznych prac.

Or. nl

Poprawka 35
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wzywa Komisję do podjęcia działań 
w zgodzie z Parlamentem Europejskim, 
mających na celu promowanie mobilności 
pracowników i zapewnienie ochrony przed 
marginalizacją.

Or. de

Poprawka 36
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Odnośnie do korzystania przez 
pracowników i ich rodzin z prawa do 
swobodnego przepływu w art. 45 Traktatu 
przyznano istotne prawa umożliwiające 
korzystanie z tej podstawowej swobody, 
określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 
dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii.

(4) Prawo do swobodnego przepływu 
pracowników ma duży wpływ na życie 
rodzinne pracowników i ich partnerów 
oraz na dokonywane przez nich wybory 
dotyczące kształcenia i kariery zawodowej. 
Odnośnie do korzystania przez 
pracowników i członków ich rodzin z 
prawa do swobodnego przepływu w art. 45 
Traktatu przyznano istotne prawa 
umożliwiające korzystanie z tej 
podstawowej swobody, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 
2011 r. w sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii oraz w 
dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. Stosując 
rozporządzenie (UE) 492/2011, dyrektywę 
2004/38/WE oraz niniejszą dyrektywę, 
państwa członkowskie nie mogą 
dyskryminować pracowników i członków 
ich rodzin z jakichkolwiek przyczyn 
ujętych w art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
włącznie z orientacją seksualną.

Or. en

Poprawka 37
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o wzajemne uznawanie różnego
rodzaju zarejestrowanych związków 
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partnerskich oraz praw z nich 
wynikających, aby uniknąć jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną lub ze względu na wybory 
etyczne migrujących pracowników.
Państwa członkowskie powinny również 
dopilnować przestrzegania praw 
wynikających z adopcji dziecka, ponieważ 
jest to warunek wstępny, gdy rozważa się 
przeniesienie do innego państwa 
członkowskiego w celach zawodowych.

Or. en

Poprawka 38
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników jest 
jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu 
pracowników jest często nieświadomych 
swoich praw w tym zakresie. Kiedy 
przemieszczają się między państwami Unii 
Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 
względu na przynależność państwową. 
Istnieją zatem różnice między samymi 
przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 
które należy zlikwidować.

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników jest 
nadal dużym wyzwaniem, a wielu 
pracowników, pracodawców i urzędników
jest często nieświadomych praw obywateli 
UE w tym zakresie. Kiedy obywatele
przemieszczają się między państwami Unii 
Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 
względu na przynależność państwową. 
Pracownicy doświadczają również 
spotęgowanych skutków dyskryminacji z 
wielu przyczyn jednocześnie – ze względu 
na rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, 
wiek, płeć lub orientację seksualną.
Istnieją zatem różnice między samymi 
przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 
które należy zlikwidować. Rozziew ten 
wciąż istnieje także w odniesieniu do 
niektórych grup szczególnie wrażliwych, 
takich jak pracownicy domowi, osoby 
niepełnosprawne lub analfabeci. Należy 
zatem wdrożyć szczególne środki 
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umożliwiające tym grupom korzystanie z 
przysługującego im prawa do podjęcia 
pracy w innym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 39
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników jest 
jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu 
pracowników jest często nieświadomych 
swoich praw w tym zakresie. Kiedy 
przemieszczają się między państwami Unii 
Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 
względu na przynależność państwową. 
Istnieją zatem różnice między samymi 
przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 
które należy zlikwidować.

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników jest 
jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu 
pracowników jest często nieświadomych 
swoich praw w tym zakresie. Kiedy 
przemieszczają się między państwami Unii 
Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 
względu na przynależność państwową. 
Istnieją zatem różnice między samymi 
przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 
które należy zlikwidować, a ponadto 
istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej 
jednoznacznych sankcji w odniesieniu do 
przypadków, w których prawo to jest 
naruszane.

Or. en

Poprawka 40
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników jest 
jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu 
pracowników jest często nieświadomych 

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników jest 
jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu 
pracowników jest często nieświadomych 
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swoich praw w tym zakresie. Kiedy 
przemieszczają się między państwami Unii 
Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 
względu na przynależność państwową. 
Istnieją zatem różnice między samymi 
przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 
które należy zlikwidować.

swoich praw w tym zakresie. Pracownicy
przemieszczający się między państwami 
Unii Europejskiej lub prowadzący 
działalność transgraniczną nadal są 
dyskryminowani ze względu na 
przynależność państwową. Istnieją zatem 
różnice między samymi przepisami a ich 
stosowaniem w praktyce, które należy 
zlikwidować.

Or. de

Poprawka 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników jest 
jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu 
pracowników jest często nieświadomych 
swoich praw w tym zakresie. Kiedy 
przemieszczają się między państwami Unii 
Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 
względu na przynależność państwową. 
Istnieją zatem różnice między samymi 
przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 
które należy zlikwidować.

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników jest 
jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu 
pracowników jest często nieświadomych 
swoich praw w tym zakresie. Kiedy 
przemieszczają się między państwami Unii 
Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 
względu na przynależność państwową, a w 
przypadku pracowników przygranicznych 
– ze względu na miejsce zamieszkania. 
Istnieją zatem różnice między samymi 
przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 
które należy zlikwidować.

Or. en

Poprawka 42
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W opublikowanym w lipcu 2010 r. 
komunikacie „Potwierdzenie zasady 
swobodnego przepływu pracowników: 
prawa oraz główne zmiany” Komisja 
zapowiedziała, że zastanowi się nad 
sposobem podejścia do nowych potrzeb i 
wyzwań (szczególnie w świetle nowych 
modeli mobilności) dotyczących 
pracowników migrujących i członków ich 
rodzin, oraz że w kontekście nowej 
strategii dla jednolitego rynku określi 
sposoby promowania i usprawniania 
mechanizmów efektywnego wdrażania 
zasady równego traktowania w odniesieniu 
do pracowników unijnych i członków ich 
rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu.

(6) W opublikowanym w lipcu 2010 r. 
komunikacie „Potwierdzenie zasady 
swobodnego przepływu pracowników: 
prawa oraz główne zmiany” Komisja
zapowiedziała, że zastanowi się nad 
sposobem podejścia do nowych potrzeb i 
wyzwań (szczególnie w świetle nowych 
modeli mobilności) dotyczących 
pracowników migrujących i mobilnych, a 
także członków ich rodzin, oraz że w 
kontekście nowej strategii dla jednolitego 
rynku określi sposoby promowania i 
usprawniania mechanizmów efektywnego 
wdrażania zasady równego traktowania w 
odniesieniu do pracowników unijnych i 
członków ich rodzin korzystających z 
prawa do swobodnego przepływu.

Or. en

Poprawka 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W opublikowanym w lipcu 2010 r. 
komunikacie „Potwierdzenie zasady 
swobodnego przepływu pracowników: 
prawa oraz główne zmiany” Komisja 
zapowiedziała, że zastanowi się nad 
sposobem podejścia do nowych potrzeb i 
wyzwań (szczególnie w świetle nowych 
modeli mobilności) dotyczących 
pracowników migrujących i członków ich 
rodzin, oraz że w kontekście nowej 
strategii dla jednolitego rynku określi 
sposoby promowania i usprawniania 
mechanizmów efektywnego wdrażania 
zasady równego traktowania w odniesieniu 
do pracowników unijnych i członków ich 

(6) W opublikowanym w lipcu 2010 r. 
komunikacie „Potwierdzenie zasady 
swobodnego przepływu pracowników: 
prawa oraz główne zmiany” Komisja 
zapowiedziała, że zastanowi się nad 
sposobem podejścia do nowych potrzeb i 
wyzwań (szczególnie w świetle nowych 
modeli mobilności) dotyczących 
pracowników i członków ich rodzin, oraz 
że w kontekście nowej strategii dla 
jednolitego rynku określi sposoby 
promowania i usprawniania mechanizmów 
efektywnego wdrażania zasady równego 
traktowania w odniesieniu do 
pracowników unijnych i członków ich 
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rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu.

rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu.

Or. en

Poprawka 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W dniu 15 grudnia 2011 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii Europejskiej, w której 
wyraźnie zażądał wprowadzenia środków, 
które zapewnią stosowanie tego prawa w 
stosunku do obywateli Unii z korzyścią dla 
całej Unii Europejskiej, a także dla 
szybszego ukończenia tworzenia 
jednolitego rynku i stworzenia unijnego 
rynku pracy.

Or. en

Poprawka 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE za rok 2010 pt. 
„Usuwanie przeszkód w zakresie praw 
obywatelskich UE” z dnia 27 października 
2010 r. . Komisja wskazała rozbieżne i 
nieprawidłowe stosowanie prawa unijnego 
w dziedzinie swobodnego przepływu jako 
jedną z głównych przeszkód napotykanych 

(7) W sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE za rok 2010 pt. 
„Usuwanie przeszkód w zakresie praw 
obywatelskich UE” z dnia 27 października 
2010 r. Komisja wskazała rozbieżne i 
nieprawidłowe stosowanie prawa unijnego 
w dziedzinie swobodnego przepływu jako 
jedną z głównych przeszkód napotykanych 
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przez obywateli Unii w skutecznym 
korzystaniu z ich praw wynikających z 
przepisów unijnych. W związku z 
powyższym Komisja ogłosiła swój zamiar 
podjęcia działań w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu obywateli UE oraz 
pochodzących z państw trzecich członków 
ich rodzin przy rygorystycznym 
egzekwowaniu unijnych przepisów – w 
tym przepisów o zakazie dyskryminacji –
przez wspieranie dobrych praktyk, 
szerzenie praktycznej znajomości 
przepisów UE oraz intensywniejsze 
rozpowszechnianie informacji na temat 
prawa obywateli do swobodnego 
przepływu (sprawozdanie na temat 
obywatelstwa unijnego za rok 2010, 
działanie 15).

przez obywateli Unii w skutecznym 
korzystaniu z ich praw wynikających z 
przepisów unijnych. W związku z 
powyższym Komisja ogłosiła swój zamiar 
podjęcia działań w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu obywateli UE oraz 
pochodzących z państw trzecich członków 
ich rodzin przy rygorystycznym 
egzekwowaniu unijnych przepisów – w 
tym przepisów o zakazie dyskryminacji –
przez wspieranie dobrych praktyk, 
szerzenie praktycznej znajomości 
przepisów UE oraz intensywniejsze 
rozpowszechnianie informacji na temat 
prawa obywateli do swobodnego 
przepływu (sprawozdanie na temat 
obywatelstwa unijnego za rok 2010, 
działanie 15). Ponadto Komisja 
Europejska w dokumencie pt. 
„Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE 
– 2013 r.” 1 zajęła się potrzebą usunięcia 
przeszkód administracyjnych i 
uproszczenia procedur dla obywateli UE 
mieszkających, pracujących i 
podróżujących w UE. Wolna od 
dyskryminacji dostępność instrumentów 
ułatwiających obywatelom dostęp do 
przysługujących im praw do swobodnego 
przepływu powinna być integralną częścią 
tego podejścia.
__________________
1 COM(2013)0269.

Or. en

Poprawka 46
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE za rok 2010 pt. 

(7) W sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE za rok 2010 pt. 
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„Usuwanie przeszkód w zakresie praw 
obywatelskich UE” z dnia 27 października 
2010 r. . Komisja wskazała rozbieżne i 
nieprawidłowe stosowanie prawa unijnego 
w dziedzinie swobodnego przepływu jako 
jedną z głównych przeszkód napotykanych 
przez obywateli Unii w skutecznym 
korzystaniu z ich praw wynikających z 
przepisów unijnych. W związku z 
powyższym Komisja ogłosiła swój zamiar 
podjęcia działań w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu obywateli UE oraz 
pochodzących z państw trzecich członków 
ich rodzin przy rygorystycznym 
egzekwowaniu unijnych przepisów – w 
tym przepisów o zakazie dyskryminacji –
przez wspieranie dobrych praktyk, 
szerzenie praktycznej znajomości 
przepisów UE oraz intensywniejsze 
rozpowszechnianie informacji na temat 
prawa obywateli do swobodnego 
przepływu (sprawozdanie na temat 
obywatelstwa unijnego za rok 2010, 
działanie 15).

„Usuwanie przeszkód w zakresie praw 
obywatelskich UE” z dnia 27 października 
2010 r. Komisja wskazała rozbieżne i 
nieprawidłowe stosowanie prawa unijnego 
w dziedzinie swobodnego przepływu jako 
jedną z głównych przeszkód napotykanych 
przez obywateli Unii w skutecznym 
korzystaniu z ich praw wynikających z 
przepisów unijnych. Nieuznawanie 
dyplomów innych krajów UE również 
tworzy przeszkodę. W związku z 
powyższym Komisja ogłosiła swój zamiar 
podjęcia działań w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu obywateli UE oraz 
pochodzących z państw trzecich członków 
ich rodzin przy rygorystycznym 
egzekwowaniu unijnych przepisów – w 
tym przepisów o zakazie dyskryminacji –
przez wspieranie dobrych praktyk, 
szerzenie praktycznej znajomości 
przepisów UE oraz intensywniejsze 
rozpowszechnianie informacji na temat 
prawa obywateli do swobodnego 
przepływu (sprawozdanie na temat 
obywatelstwa unijnego za rok 2010, 
działanie 15) i odpowiednie przepisy 
innych regulacji, takich jak 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

Or. nl

Poprawka 47
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W opublikowanym dnia 18 kwietnia 
2012 r. pakiecie dotyczącym zatrudnienia 

(8) W opublikowanym dnia 18 kwietnia 
2012 r. pakiecie dotyczącym zatrudnienia 
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(komunikacie Komisji „W kierunku 
odnowy gospodarczej sprzyjającej 
zatrudnieniu”) Komisja ogłosiła, że 
zamierza „przedstawić wniosek 
ustawodawczy w sprawie wsparcia 
mobilnych pracowników (poprzez 
informowanie i doradztwo) w 
wykonywaniu praw przysługujących na 
mocy Traktatu i rozporządzenia 492/2011 
w sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii”.

(komunikacie Komisji „W kierunku 
odnowy gospodarczej sprzyjającej 
zatrudnieniu”) Komisja ogłosiła, że 
zamierza „przedstawić wniosek 
ustawodawczy w sprawie wsparcia 
mobilnych pracowników (poprzez 
informowanie i doradztwo) w 
wykonywaniu praw przysługujących na 
mocy Traktatu i rozporządzenia 492/2011 
w sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii” oraz 
wezwała państwa członkowskie do 
szerszego informowania o prawach 
przyznanych na mocy prawa Unii w 
zakresie niedyskryminacji, równości płci i 
swobodnego przepływu pracowników oraz 
zapewnienia ich egzekwowania, a także do 
umożliwienia i ułatwienia obywatelom UE 
dostępu do stanowisk w sektorach 
publicznych tych państw zgodnie z 
prawem UE i jego wykładnią dokonaną 
przez Trybunał Sprawiedliwości. Komisja 
zaapelowała również do państw 
członkowskich o zapewnienie pełnego 
stosowania dyrektywy 2006/54/WE w 
sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy.

Or. en

Poprawka 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Odpowiednie i skuteczne stosowanie 
oraz egzekwowanie przepisów mają 
zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 
pracowników, natomiast niewystarczające 
egzekwowanie zmniejsza skuteczność 
stosowanych w tej dziedzinie przepisów 

(9) Odpowiednie, skuteczne stosowanie 
obowiązującego obecnie prawodawstwa 
unijnego oraz środki na rzecz
egzekwowania przepisów mają zasadnicze 
znaczenie dla ochrony praw pracowników, 
natomiast niewystarczające egzekwowanie 
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unijnych. zmniejsza skuteczność stosowanych w tej 
dziedzinie przepisów unijnych. W tym celu 
Unia powinna działać we właściwie 
zrównoważony sposób, unikając 
potencjalnych luk prawnych.
Prawodawstwo powinno uwzględniać 
prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, 
jak i pracownika.

Or. en

Poprawka 49
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Odpowiednie i skuteczne stosowanie
oraz egzekwowanie przepisów mają 
zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 
pracowników, natomiast niewystarczające 
egzekwowanie zmniejsza skuteczność 
stosowanych w tej dziedzinie przepisów 
unijnych.

(9) Odpowiednie i skuteczne stosowanie 
oraz egzekwowanie przepisów, a także 
znajomość praw mają zasadnicze 
znaczenie dla ochrony praw pracowników, 
natomiast niewystarczające egzekwowanie 
zmniejsza skuteczność stosowanych w tej 
dziedzinie przepisów unijnych i stanowi 
zagrożenie dla praw oraz ochrony 
obywateli Unii.

Or. en

Poprawka 50
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Odpowiednie i skuteczne stosowanie 
oraz egzekwowanie przepisów mają 
zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 
pracowników, natomiast niewystarczające 

(9) Odpowiednie i skuteczne stosowanie 
oraz egzekwowanie przepisów mają 
zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 
pracowników i zapewnienia równego 
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egzekwowanie zmniejsza skuteczność 
stosowanych w tej dziedzinie przepisów 
unijnych.

traktowania, natomiast niewystarczające 
egzekwowanie postanowień art. 45 
Traktatu oraz przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 492/2011 zmniejsza skuteczność 
stosowanych w tej dziedzinie przepisów 
unijnych.

Or. en

Poprawka 51
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Bardziej skuteczne i jednolite 
stosowanie praw przyznanych na mocy 
przepisów unijnych w zakresie 
swobodnego przepływu pracowników jest 
również niezbędne dla odpowiedniego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(10) Bardziej skuteczne i jednolite 
stosowanie praw przyznanych na mocy 
przepisów unijnych w zakresie 
swobodnego przepływu pracowników bez 
dokonywania fragmentaryzacji odnośnych 
grup jest również niezbędne dla 
odpowiedniego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 52
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy usprawnić stosowanie i 
monitorowanie przepisów unijnych w 
zakresie swobodnego przepływu, aby 
pracownicy byli lepiej poinformowani o 
swoich prawach oraz aby można było im
pomagać i chronić ich przy korzystaniu 

(11) Należy usprawnić stosowanie i 
monitorowanie przepisów unijnych w 
zakresie swobodnego przepływu, aby 
pracownicy oraz pracodawcy i ich 
przedstawiciele, a także urzędnicy byli 
lepiej poinformowani o prawach do 
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przez nich ze swoich praw oraz 
przeciwdziałać obchodzeniu przepisów 
przez organy publiczne i pracodawców 
publicznych lub prywatnych.

swobodnego przepływu oraz aby można 
było pomagać pracownikom i ich 
rodzinom oraz chronić ich przy 
korzystaniu przez nich ze swoich praw 
oraz przeciwdziałać obchodzeniu 
przepisów przez organy publiczne i 
pracodawców publicznych lub prywatnych.

Or. en

Poprawka 53
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy usprawnić stosowanie i 
monitorowanie przepisów unijnych w 
zakresie swobodnego przepływu, aby 
pracownicy byli lepiej poinformowani o 
swoich prawach oraz aby można było im 
pomagać i chronić ich przy korzystaniu 
przez nich ze swoich praw oraz 
przeciwdziałać obchodzeniu przepisów 
przez organy publiczne i pracodawców 
publicznych lub prywatnych.

(11) Należy usprawnić stosowanie i 
monitorowanie przepisów unijnych w 
zakresie swobodnego przepływu, aby 
pracownicy byli lepiej poinformowani o 
swoich prawach oraz aby można było im 
pomagać i chronić ich przy korzystaniu 
przez nich ze swoich praw oraz 
przeciwdziałać obchodzeniu przepisów 
przez organy publiczne i pracodawców 
publicznych lub prywatnych. W tym 
kontekście państwa członkowskie powinny 
także skupić się na skutkach ubocznych 
zwiększonej mobilności, takich jak drenaż 
mózgów czy odpływ młodzieży.

Or. en

Poprawka 54
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy usprawnić stosowanie (11) Należy usprawnić stosowanie 
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i monitorowanie przepisów unijnych 
w zakresie swobodnego przepływu, aby 
pracownicy byli lepiej poinformowani 
o swoich prawach oraz aby można było im 
pomagać i chronić ich przy korzystaniu 
przez nich ze swoich praw oraz 
przeciwdziałać obchodzeniu przepisów 
przez organy publiczne i pracodawców 
publicznych lub prywatnych.

i monitorowanie przepisów unijnych 
w zakresie swobodnego przepływu 
pracowników w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011, aby 
pracownicy byli lepiej poinformowani 
o swoich prawach oraz aby można było im 
pomagać i chronić ich przy korzystaniu 
przez nich ze swoich praw oraz 
przeciwdziałać obchodzeniu przepisów 
przez organy publiczne i pracodawców 
publicznych lub prywatnych. W tym celu 
należy konsekwentnie monitorować 
dyrektywę Rady 91/533/EWG. Ponadto 
pracownicy powinni uzyskać 
autonomiczne prawo dostępu do 
informacji ze strony państw 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy usprawnić stosowanie i 
monitorowanie przepisów unijnych w 
zakresie swobodnego przepływu, aby 
pracownicy byli lepiej poinformowani o 
swoich prawach oraz aby można było im 
pomagać i chronić ich przy korzystaniu 
przez nich ze swoich praw oraz 
przeciwdziałać obchodzeniu przepisów 
przez organy publiczne i pracodawców 
publicznych lub prywatnych.

(11) Należy usprawnić stosowanie i 
monitorowanie przepisów unijnych w 
zakresie swobodnego przepływu 
pracowników, aby byli oni lepiej 
poinformowani o swoich prawach oraz aby 
można było im pomagać i chronić ich przy 
korzystaniu przez nich ze swoich praw 
oraz przeciwdziałać obchodzeniu 
przepisów przez organy publiczne i 
pracodawców publicznych lub prywatnych.

Or. pl

Poprawka 56
Ria Oomen-Ruijten
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy usprawnić stosowanie i 
monitorowanie przepisów unijnych w 
zakresie swobodnego przepływu, aby 
pracownicy byli lepiej poinformowani o 
swoich prawach oraz aby można było im 
pomagać i chronić ich przy korzystaniu 
przez nich ze swoich praw oraz 
przeciwdziałać obchodzeniu przepisów 
przez organy publiczne i pracodawców 
publicznych lub prywatnych.

(11) Należy usprawnić stosowanie i 
monitorowanie przepisów unijnych w 
zakresie swobodnego przepływu 
pracowników, aby pracownicy byli lepiej 
poinformowani o swoich prawach oraz aby 
można było im pomagać i chronić ich przy 
korzystaniu przez nich ze swoich praw 
oraz przeciwdziałać obchodzeniu 
przepisów przez organy publiczne i 
pracodawców publicznych lub prywatnych. 
W tym celu należy wprowadzić w życie i 
stale monitorować stosowanie dyrektywy 
Rady 91/533/EWG. Dyrektywa Rady 
91/533/EWG z dnia 14 października 
1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy 
dotyczącego informowania pracowników 
o warunkach stosowanych do umowy lub 
stosunku pracy (Dz.U. L 288 z 18.10.1991, 
s. 32). Pracownicy, którzy w ramach 
swobodnego przepływu usług zostają 
oddelegowani, powinni zostać 
poinformowani przez pracodawcę – przed
oddelegowaniem – o mającym
zastosowanie wynagrodzeniu i innych 
warunkach pracy zgodnie z zapisami 
dyrektywy 96/71/WE.

Or. nl

Poprawka 57
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów prawa materialnego 
dotyczącego praw pracowników do 
swobodnego przepływu w celu podjęcia 

(12) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów prawa materialnego 
dotyczącego praw pracowników do 
swobodnego przepływu i równego 
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pracy oraz monitorowanie zgodności z tym 
przepisami, państwa członkowskie 
powinny przedsięwziąć odpowiednie 
środki w celu ochrony pracowników przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową oraz 
nieuzasadnionymi przeszkodami w 
korzystaniu z tego prawa.

traktowania w celu podjęcia pracy oraz 
monitorowanie zgodności z tym 
przepisami, państwa członkowskie 
powinny przedsięwziąć odpowiednie 
środki w celu ochrony pracowników przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową oraz 
nieuzasadnionymi przeszkodami w 
korzystaniu z tego prawa, w tym 
przypadkami podwójnego opodatkowania.

Or. en

Poprawka 58
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów prawa materialnego 
dotyczącego praw pracowników do 
swobodnego przepływu w celu podjęcia 
pracy oraz monitorowanie zgodności z tym 
przepisami, państwa członkowskie 
powinny przedsięwziąć odpowiednie 
środki w celu ochrony pracowników przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową oraz 
nieuzasadnionymi przeszkodami w 
korzystaniu z tego prawa.

(12) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów prawa materialnego 
dotyczącego praw pracowników do 
swobodnego przepływu w celu podjęcia 
pracy oraz monitorowanie zgodności z tym 
przepisami, państwa członkowskie 
powinny przedsięwziąć odpowiednie 
środki w celu ochrony wszystkich osób 
przemieszczających się wewnątrz Unii 
Europejskiej przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową oraz 
nieuzasadnionymi przeszkodami w 
korzystaniu z tego prawa.

Or. en

Poprawka 59
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W tym celu należy ustanowić przepisy 
szczegółowe na rzecz skutecznego 
egzekwowania przepisów prawa 
materialnego dotyczących swobodnego 
przepływu pracowników oraz ułatwić 
sprawniejsze i bardziej jednolite 
stosowanie art. 45 Traktatu i 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

(13) W tym celu należy ustanowić przepisy 
szczegółowe na rzecz skutecznego 
egzekwowania przepisów prawa 
materialnego dotyczących swobodnego 
przepływu pracowników niezależnie od 
ich statusu oraz ułatwić sprawniejsze i 
bardziej jednolite stosowanie art. 45 
Traktatu i rozporządzenia (UE) nr 
492/2011.

Or. en

Poprawka 60
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Również dla każdego państwa 
członkowskiego należy wykazać, jakie 
funkcje zastrzeżone są ze względu na 
przynależność państwową.

Or. nl

Poprawka 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W tym kontekście pracownicy, którzy 
doświadczyli dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową lub 
nieuzasadnionego ograniczenia w 
korzystaniu z prawa do swobodnego 
przepływu, powinni dysponować

(14) W tym kontekście pracownicy unijni, 
którzy doświadczyli dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową lub 
nieuzasadnionego ograniczenia w 
korzystaniu z prawa do swobodnego 
przepływu, muszą otrzymać odpowiednie i 
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odpowiednimi i skutecznymi środkami
ochrony prawnej oraz środkami
dochodzenia praw. Jeżeli państwa 
członkowskie ustanawiają jedynie 
procedury administracyjne, powinny 
zapewnić możliwość zaskarżenia decyzji 
administracyjnych przed sądem, zgodnie z 
art. 47 Karty praw podstawowych.

skuteczne środki ochrony prawnej oraz 
środki dochodzenia praw. Jeżeli państwa 
członkowskie ustanawiają jedynie 
procedury administracyjne, powinny 
zapewnić możliwość zaskarżenia decyzji 
administracyjnych przed sądem, zgodnie z 
art. 47 Karty praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 62
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W tym kontekście pracownicy, którzy 
doświadczyli dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową lub 
nieuzasadnionego ograniczenia w 
korzystaniu z prawa do swobodnego 
przepływu, powinni dysponować 
odpowiednimi i skutecznymi środkami 
ochrony prawnej oraz środkami 
dochodzenia praw. Jeżeli państwa 
członkowskie ustanawiają jedynie 
procedury administracyjne, powinny 
zapewnić możliwość zaskarżenia decyzji 
administracyjnych przed sądem, zgodnie z 
art. 47 Karty praw podstawowych.

(14) W tym kontekście pracownicy, którzy 
doświadczyli dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową lub 
nieuzasadnionego ograniczenia w 
korzystaniu z prawa do swobodnego 
przepływu, powinni niezależnie od ich 
statusu – tzn. czy są na przykład objęci 
przepisami o swobodnym przepływie na 
podstawie art. 45, czy też są pracownikami 
oddelegowanymi, delegowanymi lub 
wykonującymi pracę tymczasową –
dysponować odpowiednimi i skutecznymi 
środkami ochrony prawnej oraz środkami 
dochodzenia praw. Jeżeli państwa 
członkowskie ustanawiają jedynie 
procedury administracyjne, powinny 
zapewnić możliwość zaskarżenia decyzji 
administracyjnych przed sądem, zgodnie z 
art. 47 Karty praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 63
Marije Cornelissen
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że prawa 
pracowników będą przestrzegane, gdy są 
oni zrzeszeni w organizacjach
reprezentujących ich interesy. Państwa 
członkowskie powinny ułatwiać i wspierać 
zrzeszanie się pracowników z innych 
państw członkowskich oraz 
reprezentowanie ich interesów, a 
zwłaszcza pracowników szczególnie 
zagrożonych, takich jak pracownicy 
sezonowi, pracownicy domowi czy osoby 
świadczące usługi seksualne.

Or. en

Poprawka 64
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia bardziej 
skutecznej ochrony stowarzyszenia lub 
podmioty prawne powinny mieć również 
możliwość wszczynania postępowań, na 
zasadach określonych przez państwo 
członkowskie, w imieniu ofiary lub w celu 
udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla 
krajowych reguł procesowych dotyczących 
zastępstwa prawego i obrony przed sądem.

(15) W celu zapewnienia bardziej 
skutecznej ochrony stowarzyszenia lub 
podmioty prawne, które mogą 
reprezentować interesy prawne 
pracowników, powinny mieć również 
możliwość wszczynania postępowań, 
zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego, w imieniu ofiary lub w 
celu udzielenia jej wsparcia, bez 
uszczerbku dla krajowych reguł 
procesowych dotyczących zastępstwa 
prawego i obrony przed sądem.

Or. en
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Poprawka 65
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia bardziej 
skutecznej ochrony stowarzyszenia lub 
podmioty prawne powinny mieć również 
możliwość wszczynania postępowań, na 
zasadach określonych przez państwo 
członkowskie, w imieniu ofiary lub w celu 
udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla 
krajowych reguł procesowych dotyczących 
zastępstwa prawego i obrony przed sądem.

(15) W celu zapewnienia bardziej 
skutecznej ochrony związki zawodowe,
stowarzyszenia, organizacje lub inne 
podmioty prawne powinny mieć również 
możliwość wszczynania postępowań, na 
zasadach określonych przez państwo 
członkowskie, w imieniu ofiary lub w celu
udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla 
krajowych reguł procesowych dotyczących 
zastępstwa prawego i obrony przed sądem.

Or. en

Poprawka 66
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia bardziej 
skutecznej ochrony stowarzyszenia lub 
podmioty prawne powinny mieć również 
możliwość wszczynania postępowań, na 
zasadach określonych przez państwo 
członkowskie, w imieniu ofiary lub w celu 
udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla 
krajowych reguł procesowych dotyczących 
zastępstwa prawego i obrony przed sądem.

(15) W celu zapewnienia bardziej 
skutecznej ochrony stowarzyszenia lub 
podmioty prawne powinny mieć również 
możliwość wszczynania postępowań, na 
zasadach określonych przez państwo 
członkowskie oraz zgodnie z praktykami 
krajowymi, w imieniu ofiary lub w celu 
udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla 
krajowych reguł procesowych dotyczących 
zastępstwa prawego i obrony przed sądem.

Or. en
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Poprawka 67
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W odniesieniu do terminów 
przewidzianych w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 
oraz zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości terminy te powinny być 
takiej natury, że nie mogą być postrzegane 
jako oznaczające, że korzystanie z praw 
przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

(16) W odniesieniu do terminów 
przewidzianych w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 
oraz zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości terminy te powinny być 
takiej natury, że nie mogą być postrzegane 
jako oznaczające, że korzystanie z praw 
przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione. W przypadku 
udowodnienia celowego działania 
zmierzającego do utrudnienia 
wykonywania praw przyznanych na 
podstawie prawa Unii należy stosować 
odpowiednie sankcje.

Or. en

Poprawka 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Sama ochrona przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwowa 
zostałaby wzmocniona dzięki istnieniu 
organizacji w każdym państwie 
członkowskim, które mają kompetencje w 
dziedzinie promowania równego 
traktowania, analizowania problemów w 
konkretnych przypadkach dotyczących 
obywateli, poszukiwania możliwych 
rozwiązań i udzielania specyficznej 
pomocy pracownikom unijnym
korzystającym z prawa do swobodnego 

(17) Sama ochrona przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwowa 
zostałaby wzmocniona dzięki istnieniu 
niezależnych i skutecznych organizacji w 
każdym państwie członkowskim, które 
mają kompetencje w dziedzinie 
promowania równego traktowania, 
analizowania problemów w konkretnych 
przypadkach dotyczących obywateli, 
poszukiwania możliwych rozwiązań i 
udzielania specyficznej pomocy 
pracownikom UE korzystającym z prawa 
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przepływu. do swobodnego przepływu.

Or. en

Poprawka 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Decyzję, czy zadania, o których mowa 
w art. 5 niniejszej dyrektywy, powierzone 
zostaną już istniejącemu organowi 
zajmującemu się innymi przyczynami 
dyskryminacji, pozostawia się państwom 
członkowskim. Jeżeli zadania wynikające z 
art. 5 wejdą w zakres kompetencji już 
istniejącego organu lub struktury, państwo 
członkowskie zapewnia przydzielenie 
istniejącemu organowi odpowiednich 
zasobów na wykonywanie dodatkowych 
zadań, tak aby mógł on nadal wykonywać 
swoje dotychczasowe zadania.

(18) Zachęca się państwa członkowskie, 
aby powierzyły zadania, o których mowa w 
art. 5 niniejszej dyrektywy, już 
istniejącemu organowi ds. równości 
wyznaczonemu zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2000/43/WE lub zajmującemu 
się innymi przyczynami dyskryminacji. 
Jeżeli zadania wynikające z art. 5 wejdą w 
zakres kompetencji już istniejącego organu 
lub struktury, państwo członkowskie 
zapewnia przydzielenie istniejącemu 
organowi odpowiednich zasobów 
dodatkowych na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby organ ten 
mógł w sposób skuteczny i odpowiedni 
spełniać wszystkie funkcje, a zwłaszcza 
aby mógł on nadal wykonywać swoje 
dotychczasowe zadania.

Or. en

Poprawka 70
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Zachęca się Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia punktów 
kontaktowych, które będą oferować jasne 
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i szczegółowe informacje i wytyczne 
dotyczące ułatwiania swobodnego 
przepływu pracowników, które to wytyczne 
będą przestrzegane przez państwa 
członkowskie.

Or. ro

Poprawka 71
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Zachęca się Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia europejskiej 
sieci krajowych punktów kontaktowych 
służącej wymianie najlepszych praktyk 
oraz poprawie współpracy między 
państwami członkowskimi w zakresie 
ułatwiania swobodnego przepływu 
pracowników. Państwa członkowskie 
zachęca się, aby wraz z państwami 
sąsiedzkimi tworzyły dwustronne sieci, 
komisję, organ lub instytucję, która będzie 
miała za cel informowanie pracowników 
przygranicznych i rozwiązywanie ich 
problemów. W sprawie swobodnego 
przepływu krajowe punkty kontaktowe i 
dwustronne sieci, komisje, organy lub 
instytucje współpracują z organami, 
instytucjami, które odpowiedzialne są za 
koordynację rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

Or. nl

Poprawka 72
Ole Christensen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny 
wspierać tworzenie synergii z istniejącymi 
narzędziami służącymi udzielaniu 
informacji oraz wsparcia na szczeblu 
unijnym i w tym celu powinny dopilnować, 
aby istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy, takich jak Twoja 
Europa, SOLVIT, EURES, Europejska 
Sieć Przedsiębiorczości i punkty 
kompleksowej obsługi, oraz aby organy te 
korzystały z ich usług i z nimi 
współpracowały.

(19) Państwa członkowskie powinny 
wspierać tworzenie synergii z istniejącymi 
narzędziami służącymi udzielaniu 
informacji oraz wsparcia na szczeblu 
unijnym i w tym celu powinny dopilnować, 
aby istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy, takich jak Twoja 
Europa, SOLVIT, EURES, Europejska 
Sieć Przedsiębiorczości i punkty 
kompleksowej obsługi, oraz aby organy te 
korzystały z ich usług i z nimi 
współpracowały. Państwa członkowskie 
dopilnowują także, aby istniejące lub 
nowe organy wiedziały o istnieniu 
obsługiwanych przez związki zawodowe, 
stowarzyszenia, organizacje lub inne 
podmioty prawne serwisów służących 
udzielaniu informacji i pomocy oraz aby 
organy te korzystały z ich usług i z nimi 
współpracowały.

Or. en

Poprawka 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny 
wspierać tworzenie synergii z istniejącymi 
narzędziami służącymi udzielaniu 
informacji oraz wsparcia na szczeblu 
unijnym i w tym celu powinny dopilnować, 
aby istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy, takich jak Twoja 

(19) Państwa członkowskie powinny 
wspierać tworzenie synergii z istniejącymi 
narzędziami służącymi indywidualnemu 
doradztwu i udzielaniu informacji oraz 
wsparcia na szczeblu unijnym i w tym celu 
powinny dopilnować, aby istniejące lub 
nowe organy wiedziały o istnieniu 
serwisów służących udzielaniu informacji i 
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Europa, SOLVIT, EURES, Europejska 
Sieć Przedsiębiorczości i punkty 
kompleksowej obsługi, oraz aby organy te 
korzystały z ich usług i z nimi 
współpracowały.

pomocy, takich jak partnerstwa 
transgraniczne EURES dla pracowników 
i pracodawców transgranicznych, Twoja 
Europa, SOLVIT, EURES, Europejska 
Sieć Przedsiębiorczości i punkty 
kompleksowej obsługi, oraz aby organy te 
korzystały z ich usług i z nimi 
współpracowały.

Or. en

Poprawka 74
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny 
wspierać tworzenie synergii z istniejącymi 
narzędziami służącymi udzielaniu 
informacji oraz wsparcia na szczeblu 
unijnym i w tym celu powinny dopilnować, 
aby istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy, takich jak Twoja 
Europa, SOLVIT, EURES, Europejska 
Sieć Przedsiębiorczości i punkty 
kompleksowej obsługi, oraz aby organy te 
korzystały z ich usług i z nimi 
współpracowały.

(19) Państwa członkowskie powinny 
wspierać tworzenie synergii z istniejącymi 
narzędziami służącymi udzielaniu 
informacji oraz wsparcia na szczeblu 
unijnym i w tym celu powinny dopilnować, 
aby istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy, takich jak Twoja 
Europa, SOLVIT, EURES, Europejska 
Sieć Przedsiębiorczości i punkty 
kompleksowej obsługi, oraz aby organy te 
korzystały z ich usług i z nimi 
współpracowały. Również po obu stronach 
granicy należy wspierać kontakt, 
koordynację i współpracę między 
odpowiednimi organami.

Or. nl

Poprawka 75
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
promować dialog z organizacjami 
pozarządowymi i między partnerami 
społecznymi w celu badania i zwalczania 
różnych form dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową.

(20) Państwa członkowskie powinny 
promować dialog między partnerami 
społecznymi i z organizacjami 
pozarządowymi w celu badania i 
zwalczania wszystkich form dyskryminacji 
ze względu na przynależność państwową.

Or. en

Poprawka 76
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
promować dialog z organizacjami 
pozarządowymi i między partnerami 
społecznymi w celu badania i zwalczania 
różnych form dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową.

(20) Państwa członkowskie powinny 
promować dialog z partnerami 
społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi w celu badania 
i zwalczania różnych form dyskryminacji 
ze względu na przynależność państwową.

Or. de

Poprawka 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
promować dialog z organizacjami 
pozarządowymi i między partnerami 
społecznymi w celu badania i zwalczania 
różnych form dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową.

(20) Państwa członkowskie powinny 
promować dialog z partnerami 
społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi w celu badania i 
zwalczania różnych form dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową.
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Or. en

Poprawka 78
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom z 
innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom.

skreślony

Or. en

Poprawka 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom z 
innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom.

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom z 
innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom. Prawo to powinno być 
przyznane, bez różnicy, pracownikom 
zatrudnionym na stałe, pracownikom 
sezonowym, przygranicznym oraz 
prowadzącym działalność w celu 
świadczenia usług. Przedstawiane 
informacje powinny także dotyczyć osób 
fikcyjnie samozatrudnionych lub 
pracowników fikcyjnie delegowanych w
celu umożliwienia im korzystania z 
przysługujących im praw i ochrony 
pracowników najbardziej zagrożonych.
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Or. en

Poprawka 80
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom z 
innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom.

(21) Państwa członkowskie powinny
powszechnie i w łatwo dostępny sposób, w 
odpowiednich językach, podawać do 
wiadomości pracowników z innych państw 
członkowskich, pracodawców i innych 
zainteresowanych stron wszelkie istotne 
informacje dotyczące mieszkalnictwa, 
opieki zdrowotnej, korzystnych i 
niekorzystnych regulacji socjalno-
podatkowych dla partnera pracownika 
oraz podatków i świadczeń związanych z 
opieką nad dziećmi i prawami 
emerytalnymi. Państwa członkowskie 
powinny zadbać o dostępność kursów 
językowych dla pracowników i członków 
ich rodzin po przystępnych cenach.

Or. en

Poprawka 81
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom 
z innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom.

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia i wszelkie istotne 
informacje dotyczące mieszkalnictwa, 
ubezpieczenia zdrowotnego, ulg 
podatkowych i świadczeń społecznych 
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pracownikom z innych państw 
członkowskich, pracodawcom i innym 
zainteresowanym stronom w odpowiednich 
językach.

Or. de

Poprawka 82
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom 
z innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom.

(21) Państwa członkowskie dbają o to, aby
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia i stosowania się do 
nich pracownikom z innych państw 
członkowskich, pracodawcom i innym 
zainteresowanym stronom. Na wniosek 
obywateli, którzy pragną korzystać 
z prawa przeniesienia się do innego 
państwa członkowskiego, państwa 
członkowskie udostępniają im 
odpowiednie informacje.

Or. de

Poprawka 83
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom z 
innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom.

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom lub 
pracownikom przygranicznym z innych 
państw członkowskich, pracodawcom i 
innym zainteresowanym stronom – w
szczególności należy informować 
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pracowników na bieżąco informowani o 
ich prawach i obowiązkach 
(i)migracyjnych i pracy przygranicznej.

Or. nl

Poprawka 84
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom z 
innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom.

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom z 
innych państw członkowskich, 
pracodawcom, związkom zawodowym i 
innym zainteresowanym stronom.

Or. en

Poprawka 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Na podstawie wniosku własnych 
obywateli, którzy pragną skorzystać z 
prawa swobodnego przepływu do innego 
państwa członkowskiego, państwa 
członkowskie dostarczają informacji na 
temat unijnych praw w dziedzinie 
swobodnego przepływu. W celu ułatwienia 
niezakłóconego przepływu i wymiany 
informacji zachęca się państwa 
członkowskie do wykorzystywania 
europejskiej sieci krajowych punktów 
kontaktowych.
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Or. en

Poprawka 86
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Państwa członkowskie powinny 
ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 
pracownicy i inne osoby mogą uzyskać 
łatwo dostępne i odpowiednie informacje 
na temat przepisów niniejszej dyrektywy 
i odpowiednich przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 492/2011. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa 
i EURES.

(22) Państwa członkowskie powinny 
ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 
pracownicy i inne osoby mogą uzyskać 
łatwo dostępne i odpowiednie informacje 
na temat przepisów niniejszej dyrektywy 
i odpowiednich przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 492/2011, w tym informacje na 
temat instytucji, którym powierzono 
zadania, o których mowa w art. 5. 
Informacje te powinny również być łatwo 
dostępne za pośrednictwem portalu Twoja 
Europa i EURES.

Or. de

Poprawka 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Państwa członkowskie powinny 
ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 
pracownicy i inne osoby mogą uzyskać 
łatwo dostępne i odpowiednie informacje 
na temat przepisów niniejszej dyrektywy i 
odpowiednich przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 492/2011. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

(22) Państwa członkowskie powinny 
ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 
pracownicy i inne osoby mogą uzyskać 
łatwo dostępne i odpowiednie informacje 
na temat przepisów niniejszej dyrektywy i 
odpowiednich przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 492/2011, w tym informacje na 
temat instytucji, którym powierzono 
zadania, o których mowa w art. 5. 
Informacje te powinny również być łatwo 
dostępne za pośrednictwem portalu Twoja 
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Europa i EURES.

Or. pl

Poprawka 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Państwa członkowskie powinny 
ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 
pracownicy i inne osoby mogą uzyskać 
łatwo dostępne i odpowiednie informacje 
na temat przepisów niniejszej dyrektywy i 
odpowiednich przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 492/2011. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

(22) Państwa członkowskie powinny 
ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 
pracownicy i inne osoby mogą uzyskać 
łatwo dostępne i odpowiednie informacje 
na temat przepisów rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, w tym informacje na temat 
instytucji, którym powierzono zadania, o 
których mowa w art. 5. Informacje te 
powinny również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

Or. en

Poprawka 89
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Państwa członkowskie powinny 
ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 
pracownicy i inne osoby mogą uzyskać 
łatwo dostępne i odpowiednie informacje 
na temat przepisów niniejszej dyrektywy i 
odpowiednich przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 492/2011. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

(22) Państwa członkowskie powinny 
ustalić, w jaki sposób pracodawcy, związki 
zawodowe, pracownicy i inne
zainteresowane strony mogą uzyskać 
łatwo dostępne informacje na temat 
przepisów niniejszej dyrektywy i 
przepisów rozporządzenia (UE) nr 
492/2011. Informacje te powinny również 
być łatwo dostępne za pośrednictwem 
portalu Twoja Europa i EURES.
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Or. en

Poprawka 90
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Państwa członkowskie dopilnowują, 
by urzędnicy odpowiedzialni za 
stosowanie rozporządzenia UE nr 
492/2011 i niniejszej dyrektywy byli 
szkoleni w takim samym zakresie we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. ro

Poprawka 91
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 
kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną unijnych 
pracowników migrujących przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. 
Wprowadzenie lub utrzymanie 
korzystniejszych przepisów powinno 
jednak być proporcjonalne do realiów 
społeczno-gospodarczych państwa 
członkowskiego. W tym celu Komisja 
powinna wprowadzić zestaw kryteriów 
oraz metodę, które służyć będą 
przedstawianiu w jasny i przejrzysty 
sposób pełnego uzasadnienia popartego 
przekonującymi argumentami i danymi, w 
tym wszystkimi wskaźnikami społeczno-
gospodarczymi, na podstawie których 
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TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących 
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

stwierdzono konieczność zastosowania 
tych przepisów. Te kryteria i metoda 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
państw członkowskich. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 
kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną unijnych 
pracowników migrujących przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących 
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 92
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą – i zachęca się je do 
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kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną unijnych 
pracowników migrujących przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących 
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

tego – rozszerzyć zakres podmiotowy 
niniejszej dyrektywy na wszystkie osoby 
pracujące w innym państwie 
członkowskim w Unii Europejskiej oraz 
na ich rodziny niezależnie od ich statusu.
Państwa członkowskie mogą również 
rozszerzyć kompetencje organizacji 
wykonujących zadania związane z ochroną 
unijnych pracowników migrujących przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących 
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 93
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 
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kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną unijnych 
pracowników migrujących przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących 
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną unijnych 
pracowników migrujących i mobilnych 
przed dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących 
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 
kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną unijnych 
pracowników migrujących przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 
kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną pracowników 
UE pracujących w innych państwach 
członkowskich przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową, tak 
aby obejmowały one również prawo do 
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równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących 
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących 
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 95
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 
kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną unijnych 
pracowników migrujących przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 
kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną mobilnych
unijnych pracowników (w tym 
pracowników przygranicznych) przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do przepisów 
istniejących w poszczególnych państwach 
członkowskich.

TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do przepisów 
obowiązujących obecnie w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. nl

Poprawka 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Państwa członkowskie powinny 
także przyjąć przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do usunięcia wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji lub przeszkód w zakresie 
równego traktowania i swobodnego 
przepływu, jak zostało to określone w art. 
2.

Or. en

Poprawka 97
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Po upłynięciu wystarczającego okresu (26) Po upłynięciu wystarczającego okresu 
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wdrażania niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna sporządzić sprawozdanie na temat 
jej wdrożenia, oceniające w szczególności, 
czy konieczne jest przedłożenie 
odpowiedniego wniosku celem 
zagwarantowania skuteczniejszego 
egzekwowania prawa unijnego w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników.

wdrażania niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna sporządzić sprawozdanie na temat 
jej wdrożenia, oceniające w szczególności, 
czy konieczne jest przedłożenie 
odpowiedniego wniosku celem 
zagwarantowania skuteczniejszego 
egzekwowania prawa unijnego w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Ocena ta powinna opierać 
się na podejściu uwzględniającym 
problematykę płci.

Or. en

Poprawka 98
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Przepisy niniejszej dyrektywy są 
zgodne z prawami podstawowymi oraz 
z zasadami określonymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
w szczególności z wolnością wyboru 
zawodu i prawem do podejmowania pracy 
(art. 15), prawem do bycia 
niedyskryminowanym (art. 21, 
w szczególności ust. 2 dotyczący 
niedyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową), prawem do 
rokowań i działań zbiorowych (art. 28) 
oraz należytych i sprawiedliwych 
warunków pracy (art. 31), prawem do 
swobodnego przepływu i pobytu (art. 45), 
a także z prawem do skutecznego środka 
prawnego i dostępu do bezstronnego sądu 
(art. 47). Dyrektywa ta musi zostać 
wdrożona zgodnie z tymi prawami 
i zasadami.

(27) Przepisy niniejszej dyrektywy są 
zgodne z prawami podstawowymi oraz 
z zasadami określonymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
w szczególności z wolnością 
zgromadzania się i stowarzyszania się 
(art. 12), wolnością wyboru zawodu 
i prawem do podejmowania pracy (art. 15), 
prawem do bycia niedyskryminowanym 
(art. 21, w szczególności ust. 2 dotyczący 
niedyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową), prawem do 
rokowań i działań zbiorowych (art. 28), 
prawem do ochrony w przypadku 
nieuzasadnionego zwolnienia z pracy
(art. 30), prawem do należytych 
i sprawiedliwych warunków pracy 
(art. 31), prawem do zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej (art. 34), 
prawem do swobodnego przepływu 
i pobytu (art. 45), a także z prawem do 
skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu (art. 47). Dyrektywa ta 
musi zostać wdrożona zgodnie z tymi 
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prawami i zasadami.

Or. de

Poprawka 99
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Przepisy niniejszej dyrektywy są 
zgodne z prawami podstawowymi oraz z 
zasadami określonymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności z wolnością wyboru zawodu 
i prawem do podejmowania pracy (art. 15), 
prawem do bycia niedyskryminowanym 
(art. 21, w szczególności ust. 2 dotyczący 
niedyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową), prawem do 
rokowań i działań zbiorowych (art. 28) 
oraz należytych i sprawiedliwych 
warunków pracy (art. 31), prawem do 
swobodnego przepływu i pobytu (art. 45), 
a także z prawem do skutecznego środka 
prawnego i dostępu do bezstronnego sądu 
(art. 47). Dyrektywa ta musi zostać 
wdrożona zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

(27) Przepisy niniejszej dyrektywy są 
zgodne z prawami podstawowymi oraz z 
zasadami określonymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności z wolnością wyboru zawodu 
i prawem do podejmowania pracy (art. 15), 
prawem do bycia niedyskryminowanym 
(art. 21, w szczególności ust. 1 dotyczący 
niedyskryminacji ze względu na płeć oraz
ust. 2 dotyczący niedyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową), 
prawem do rokowań i działań zbiorowych 
(art. 28) oraz należytych i sprawiedliwych 
warunków pracy (art. 31), prawem do 
swobodnego przepływu i pobytu (art. 45), 
a także z prawem do skutecznego środka 
prawnego i dostępu do bezstronnego sądu 
(art. 47). Dyrektywa ta musi zostać 
wdrożona zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

Or. en

Poprawka 100
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Przepisy niniejszej dyrektywy muszą 
uwzględniać różne modele rynku pracy 
poszczególnych państw członkowskich, w 
tym modele rynku pracy regulowane 
przepisami układów zbiorowych.

Or. en

Poprawka 101
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
przepisy ułatwiające jednolite stosowanie i 
egzekwowanie w praktyce praw 
przyznanych na mocy art. 45 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
oraz przepisów art. 1–10 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
przepisy ułatwiające jednolite stosowanie i 
egzekwowanie w praktyce praw 
przyznanych na mocy art. 45 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
oraz przepisów art. 1–10 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii, w tym 
pracowników transgranicznych, zgodnie z 
prawodawstwem Unii, w sposób wolny od 
dyskryminacji ze względu na miejsce 
zamieszkania.

Or. en

Poprawka 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
przepisy ułatwiające jednolite stosowanie i 
egzekwowanie w praktyce praw 
przyznanych na mocy art. 45 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
oraz przepisów art. 1–10 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
przepisy ułatwiające jednolite stosowanie i 
egzekwowanie w praktyce praw 
pracowników i ich rodzin 
przemieszczających się wewnątrz Unii, w 
tym praw przyznanych na mocy art. 45 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) oraz przepisów art. 
1–10 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 
dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa udostępnia instrument służący umożliwieniu pracownikom 
egzekwowania i dochodzenia swoich praw. Celem dyrektywy powinno być udostępnienie tego 
instrumentu wszystkim pracownikom borykającym się z tymi problemami niezależnie od ich 
statusu, a więc należy rozszerzyć jej zakres podmiotowy. W ten sposób pracownicy migrujący 
lub mobilni, którzy stykają się z tymi problemami i różnymi formami dyskryminacji, mają 
wsparcie w postaci instrumentów udostępnianych na podstawie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 103
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków pracy, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia i zwolnienia,

b) warunków pracy, w szczególności w 
zakresie niedyskryminacji z jakichkolwiek 
względów, wynagrodzenia i zwolnienia,

Or. en
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Poprawka 104
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków pracy, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia i zwolnienia,

b) warunków pracy, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia, zwolnienia oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy,

Or. en

Poprawka 105
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków pracy, w szczególności 
w zakresie wynagrodzenia i zwolnienia,

b) warunków pracy, w szczególności 
w zakresie wynagrodzenia, porozumień 
zbiorowych i zwolnienia,

Or. de

Poprawka 106
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) praw w miejscu pracy,

Or. en
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Poprawka 107
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) bezpieczeństwa i higieny pracy,

Or. en

Poprawka 108
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostępu do przywilejów socjalnych i 
podatkowych,

c) dostępu do przywilejów socjalnych i 
podatkowych, w tym zabezpieczenia 
społecznego,

Or. en

Poprawka 109
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dostępu do zabezpieczenia 
społecznego,

Or. de
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Poprawka 110
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dostępu do zabezpieczenia społecznego 
włącznie z opieką zdrowotną,

Or. en

Poprawka 111
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członkostwa w związkach zawodowych, d) członkostwa w związkach zawodowych
i innych organach związanych z 
zatrudnieniem,

Or. en

Poprawka 112
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członkostwa w związkach zawodowych, d) członkostwa w związkach zawodowych, 
w tym odnośnie do rokowań i działań 
zbiorowych,

Or. de
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Poprawka 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dostępu do szkolenia, e) prawa do szkolenia,

Or. en

Poprawka 114
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dostępu do szkolenia, e) dostępu do szkolenia i kształcenia 
zawodowego,

Or. de

Poprawka 115
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) dostępu dzieci pracowników do 
edukacji.

g) dostępu dzieci pracowników do edukacji 
włącznie z wczesną edukacją i opieką nad 
dziećmi.

Or. en

Poprawka 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) dostępu do służb zatrudnienia,

Or. en

Poprawka 117
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) świadczeń i programów na rzecz
promowania integracji i mobilności,

Or. de

Poprawka 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) prawa do ochrony socjalnej,

Or. en

Poprawka 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich obywateli Unii, którzy w celu 
wykonywania pracy przemieszczają się do 
innego państwa członkowskiego lub w 
nim przebywają, oraz do członków ich 
rodzin.

Or. en

Poprawka 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Niniejsza dyrektywa dotyczy pracowników 
korzystających z prawa do swobodnego 
przepływu pracowników, w tym 
pracowników zatrudnionych na stałe, 
pracowników sezonowych, 
przygranicznych oraz prowadzących 
działalność w celu świadczenia usług.
Zakresem dyrektywy objęte są również 
osoby fikcyjnie samozatrudnione lub 
pracownicy fikcyjnie delegowani.

Or. en

Poprawka 121
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, 
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w tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub czują się 
pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 
nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach
którego miało dojść do dyskryminacji.

w tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub czują się 
pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 
nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 
którego miało dojść do dyskryminacji. 
Państwa członkowskie uznają za 
niezbędne, aby udostępniono 
pracownikom przejrzyste i zrozumiałe 
karty wynagrodzeń i przekazano im 
ewidencję czasu pracy.

Or. de

Poprawka 122
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub czują się 
pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 
nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań dotyczących swobodnego 
przepływu, w tym zobowiązań 
wynikających z art. 45 i 49 Traktatu i art. 
1–10 rozporządzenia (UE) nr 492/2011, 
były dostępne dla wszystkich pracowników 
i członków ich rodzin niezależnie od ich 
statusu, którzy uważają, że doświadczyli 
lub doświadczają dyskryminacji lub
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub czują się 
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którego miało dojść do dyskryminacji. pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 
nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 
którego miało dojść do dyskryminacji.

Or. en

Poprawka 123
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub czują się 
pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 
nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 
którego miało dojść do dyskryminacji.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
– przebywając legalnie na danym 
terytorium – uważają, że doświadczyli lub 
doświadczają nieuzasadnionych ograniczeń 
ich prawa do swobodnego przepływu, lub 
czują się pokrzywdzeni z powodu 
niezastosowania wobec nich zasady 
równego traktowania, nawet po ustaniu 
stosunku pracy, w ramach którego miało 
dojść do dyskryminacji.

Or. fr

Poprawka 124
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub czują się 
pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 
nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 
którego miało dojść do dyskryminacji.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, w tym 
przypadków podwójnego opodatkowania, 
lub czują się pokrzywdzeni z powodu 
niezastosowania wobec nich zasady 
równego traktowania, nawet po ustaniu 
stosunku pracy, w ramach którego miało 
dojść do dyskryminacji.

Or. en

Poprawka 125
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, 
w tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub czują się 
pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, 
w tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników, w tym prowadzących 
działalność transgraniczną, i członków ich 
rodzin, którzy uważają, że doświadczyli 
lub doświadczają nieuzasadnionych 
ograniczeń ich prawa do swobodnego 
przepływu, lub czują się pokrzywdzeni 
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nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 
którego miało dojść do dyskryminacji.

z powodu niezastosowania wobec nich 
zasady równego traktowania, nawet po 
ustaniu stosunku pracy, w ramach którego 
miało dojść do dyskryminacji. Państwa 
członkowskie dbają o to, aby w ramach 
postępowania sądowego lub 
administracyjnego pracodawcy nie 
uniemożliwiali pracownikom korzystania 
z ich praw.

Or. de

Poprawka 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub czują się 
pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 
nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 
którego miało dojść do dyskryminacji.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników, w tym pracowników 
przygranicznych i członków ich rodzin, 
którzy uważają, że doświadczyli lub 
doświadczają nieuzasadnionych ograniczeń 
ich prawa do swobodnego przepływu, lub 
czują się pokrzywdzeni z powodu 
niezastosowania wobec nich zasady 
równego traktowania, nawet po ustaniu 
stosunku pracy, w ramach którego miało 
dojść do dyskryminacji.

Or. en

Poprawka 127
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie tworzą lub 
dostosowują istniejące systemy 
informowania w celu zadbania o to, by 
pracownicy i członkowie ich rodzin, 
niezależnie od umiejętności językowych, 
znali swoje prawa i wiedzieli o istnieniu 
struktur wsparcia, znali ich mechanizmy i 
procedury.

Or. en

Poprawka 128
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by pracownicy wszczynający postępowanie 
sądowe lub administracyjne nie byli w 
związku z tym niekorzystnie traktowani 
przez pracodawców.

Or. en

Poprawka 129
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
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zgodnie z przepisami prawa krajowego i 
praktykami krajowymi istniały 
mechanizmy niezbędne do zapewnienia 
pracownikom możliwości dochodzenia i 
otrzymywania wszelkich należnych im 
świadczeń, a strony trzecie miały 
możliwość działania w tym celu w ich 
imieniu.

Or. en

Poprawka 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by wdrożone zostały skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające sankcje za 
nieuzasadnione ograniczanie prawa do 
swobodnego przepływu i zasady równego 
traktowania.

Or. en

Poprawka 131
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
terminów egzekwowania tych praw. 
Terminy te są takiej natury, że nie mogą 
być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
terminów egzekwowania tych praw. 
Terminy te są takiej natury, że nie mogą 
być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
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lub bardzo utrudnione. lub bardzo utrudnione. W przeciwnym 
wypadku powinno zastosować się
odpowiednie sankcje.

Or. en

Poprawka 132
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących
terminów egzekwowania tych praw.
Terminy te są takiej natury, że nie mogą 
być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

2. Terminy egzekwowania tych praw nie 
mogą być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub znacznie utrudnione.

Or. de

Poprawka 133
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
terminów egzekwowania tych praw. 
Terminy te są takiej natury, że nie mogą 
być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

2. Terminy egzekwowania tych praw 
umożliwiają korzystanie z nich 
w odpowiednich ramach czasowych. 
Terminy te są takiej natury, że nie mogą 
być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

Or. de
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Poprawka 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
terminów egzekwowania tych praw. 
Terminy te są takiej natury, że nie mogą 
być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
terminów egzekwowania tych praw. 
Terminy te są takiej natury, że nie mogą 
być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub znacząco utrudnione.

Or. en

Poprawka 135
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
terminów egzekwowania tych praw. 
Terminy te są takiej natury, że nie mogą 
być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

2. Przepisy art. 3 stosuje się bez 
uszczerbku dla krajowych przepisów 
dotyczących terminów egzekwowania tych 
praw. Terminy te są takiej natury, że nie 
mogą być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

Or. en

Poprawka 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu ułatwienia egzekwowania praw 
zagwarantowanych w prawie unijnym 
pracownikowi przysługuje prawo do 
otrzymania od pracodawcy przejrzystej
i zrozumiałej karty wynagrodzeń. Państwa 
członkowskie przyjmują jednolite zasady 
określające, czym są przejrzyste 
i zrozumiałe karty wynagrodzeń.

Or. de

Poprawka 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W celu ułatwienia egzekwowania praw 
zagwarantowanych w prawie unijnym 
pracownikowi przysługuje prawo do 
otrzymania ewidencji czasu pracy. 
W przypadku postępowania sądowego 
między pracodawcą a pracownikiem 
ciężar dowodu dotyczący ewidencji czasu 
pracy spoczywa na pracodawcy.

Or. de

Poprawka 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W celu ułatwienia egzekwowania praw 
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zagwarantowanych w prawie unijnym 
państwa członkowskie przyjmują przepisy, 
zgodnie z którymi pracownikowi 
przysługuje zwrot kosztów poniesionych 
w drodze dochodzenia roszczeń w celu 
uzyskania niezbędnych informacji, 
w szczególności kosztów usług 
doradczych, kosztów podróży i kosztów 
tłumaczenia ustnego.

Or. de

Poprawka 139
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działalność stowarzyszeń, organizacji i 
innych podmiotów prawnych

Działalność związków zawodowych, 
stowarzyszeń, organizacji i innych 
podmiotów prawnych

Or. en

Poprawka 140
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają, zgodnie 
z kryteriami ustanowionymi przez prawo 
krajowe, uzasadniony interes 
w zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, 
w imieniu pracownika i członków jego 
rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, 
za ich zgodą, we wszelkim postępowaniu 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stowarzyszenia, związki zawodowe, 
organizacje i inne podmioty prawne, które 
mają, zgodnie z kryteriami ustanowionymi 
przez prawo krajowe, uzasadniony interes 
w zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły ewentualnie
brać udział, w imieniu pracownika 
i członków jego rodziny lub w celu 
udzielenia im wsparcia, za ich zgodą, we 
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sądowym lub administracyjnym 
ustanowionym celem egzekwowania praw 
wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

wszelkim postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym ustanowionym celem 
egzekwowania praw wynikających 
z art. 45 Traktatu i art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

Or. de

Poprawka 141
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają, zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi przez prawo 
krajowe, uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, w 
imieniu pracownika i członków jego 
rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, 
za ich zgodą, we wszelkim postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym 
ustanowionym celem egzekwowania praw 
wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
związki zawodowe, stowarzyszenia, 
organizacje i inne podmioty prawne, które 
mają, zgodnie z kryteriami ustanowionymi 
przez prawo krajowe, układy zbiorowe lub 
praktyki krajowe, uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, 
na rzecz interesu zbiorowego lub w 
imieniu pracownika i członków jego 
rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia 
we wszelkim postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym ustanowionym celem 
egzekwowania praw wynikających z art. 
45 Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia 
(UE) nr 492/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty prawne powinny mieć 
możliwość brania udziału w imieniu lub w ramach wsparcia pracownika w postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym niezależnie od jego zgody. Układy zbiorowe, które stanowią 
podstawę regulacyjną rynku pracy w niektórych państwach członkowskich, są negocjowane i 
podpisywane przez partnerów społecznych, którzy są umawiającymi się stronami układu i 
powinni w związku z tym być uprawnieni do obrony swoich interesów niezależnie od zgody 
pracownika.
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Poprawka 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają, zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi przez prawo 
krajowe, uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, w 
imieniu pracownika i członków jego 
rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia,
za ich zgodą, we wszelkim postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym 
ustanowionym celem egzekwowania praw 
wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają, zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi przez prawo 
krajowe, uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, w 
imieniu pracownika i członków jego 
rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, 
o ile zainteresowane osoby nie wyrażą 
sprzeciwu, we wszelkim postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym 
ustanowionym celem egzekwowania praw 
wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczność pozwów grupowych staje się w dużej mierze ograniczona, jeśli w pewnych 
warunkach nie można ustalić tożsamości poszczególnych pracowników, którzy powrócili do 
domów. Przepis dotyczący konieczności wyrażenia przez nich zgody powinien zatem zostać 
złagodzony.

Poprawka 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają, zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi przez prawo 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają, zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi przez prawo i 
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krajowe, uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, w 
imieniu pracownika i członków jego 
rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, 
za ich zgodą, we wszelkim postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym 
ustanowionym celem egzekwowania praw 
wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

praktyki krajowe, uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, miały prawo brać 
udział, w imieniu pracownika i członków 
jego rodziny lub w celu udzielenia im 
wsparcia, za ich zgodą, we wszelkim 
postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym ustanowionym celem 
egzekwowania praw wynikających z art. 
45 TFUE i art. 1–10 rozporządzenia (UE) 
nr 492/2011.

Or. en

Poprawka 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by te stowarzyszenia i organizacje mogły 
bez ograniczeń kontaktować się z 
zainteresowanymi pracownikami podczas 
przygotowywania i rozpatrywania pozwów
grupowych.

Or. en

Poprawka 145
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
terminów egzekwowania tych praw. 

2. Przepisy art. 4 stosuje się bez 
uszczerbku dla krajowych przepisów 
dotyczących terminów egzekwowania tych 
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Terminy te są takiej natury, że nie mogą 
być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

praw. Terminy te są takiej natury, że nie 
mogą być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

Or. en

Poprawka 146
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników 
i członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 
agencji krajowych mających podobne cele, 
ale obejmujących również inne powody 
dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników 
i członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 
agencji krajowych mających podobne cele, 
ale obejmujących również inne powody 
dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania. 
Państwa członkowskie zapewniają, by taki 
organ działał jedynie w interesie 
pracowników i by nie zachodził konflikt 
interesów z jego celami gospodarczymi lub 
innymi.

Or. de

Poprawka 147
Marije Cornelissen
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników i 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 
agencji krajowych mających podobne cele, 
ale obejmujących również inne powody 
dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników i 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by na wszystkich etapach 
tego procesu organy te stosowały 
podejście uwzględniające problematykę 
płci. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by wszyscy pracownicy niezależnie od ich 
statusu przed skorzystaniem z prawa do 
mobilności, w jego trakcie lub po jego 
zakończeniu mieli niedyskryminujący 
dostęp do tych organów. Organy te mogą 
stanowić część agencji krajowych 
mających podobne cele, ale obejmujących 
również inne powody dyskryminacji. W 
takim przypadku państwo członkowskie 
zapewnia przydzielenie nowemu lub 
istniejącemu organowi odpowiednich 
zasobów na wykonywanie dodatkowych 
zadań, tak aby mógł on nadal wykonywać 
swoje dotychczasowe zadania.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uproszczenie: jeśli tworzy się takie struktury, powinny one być dostępne 
dla wszystkich zainteresowanych pracowników niezależnie od tego, czy objęci są oni 
ustaleniami przejściowymi, wykonują pracę tymczasową, czy są delegowani lub oddelegowani 
– jeśli są pracownikami mobilnymi, powinni mieć dostęp.
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Poprawka 148
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników i 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 
agencji krajowych mających podobne cele, 
ale obejmujących również inne powody 
dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub kilka organów, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników i 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 
agencji krajowych mających podobne cele, 
ale obejmujących również inne powody 
dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

Or. fr

Poprawka 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników i 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników i 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 
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agencji krajowych mających podobne cele, 
ale obejmujących również inne powody 
dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

istniejących agencji lub organów
krajowych mających podobne cele, ale 
obejmujących również inne powody 
dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby organ ten 
mógł w sposób skuteczny i odpowiedni 
spełniać wszystkie funkcje, a zwłaszcza 
aby mógł on nadal wykonywać swoje 
dotychczasowe zadania.

Or. en

Poprawka 150
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników 
i członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 
agencji krajowych mających podobne cele, 
ale obejmujących również inne powody 
dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników 
i członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 
istniejących agencji lub organów 
krajowych mających podobne cele, ale 
obejmujących również inne powody 
dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania. 
Państwo członkowskie powinno, zgodnie 
ze swoim prawem krajowym, zlecić
organom pozarządowym wspieranie osób 
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dotkniętych marginalizacją.

Or. de

Poprawka 151
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
do kompetencji tych organów należało:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kompetencje tych organów nie naruszały 
krajowych zadań, praktyk lub kompetencji 
wykonywanych już przez partnerów 
społecznych:

Or. en

Poprawka 152
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bez uszczerbku dla prawa pracowników 
lub członków ich rodzin oraz stowarzyszeń 
i organizacji lub innych podmiotów 
prawnych, o których mowa w art. 4, 
udzielanie niezależnej pomocy prawnej lub 
pomocy innego rodzaju pracownikom lub 
członkom ich rodzin w dochodzeniu 
swoich praw;

a) bez uszczerbku dla prawa pracowników 
lub członków ich rodzin oraz stowarzyszeń 
i organizacji lub innych podmiotów 
prawnych, o których mowa w art. 4, 
udzielanie niezależnej pomocy prawnej lub 
pomocy innego rodzaju, zgodnie z 
przepisami prawa krajowego i praktykami 
krajowymi, pracownikom lub członkom 
ich rodzin w dochodzeniu swoich praw;

Or. en

Poprawka 153
Ria Oomen-Ruijten
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie niezależnych badań 
dotyczących dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową;

b) prowadzenie niezależnych badań i 
wykonanie niezależnych analiz 
dotyczących (braku) dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową lub 
ze względu na miejsce zamieszkania w 
przypadku pracowników przygranicznych;
również dla każdego państwa 
członkowskiego należy wykazać, jakie 
funkcje zastrzeżone są ze względu na 
przynależność państwową;

Or. nl

Poprawka 154
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie niezależnych badań 
dotyczących dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową;

b) prowadzenie niezależnych badań 
dotyczących dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową w połączeniu z 
dyskryminacją z jakiejkolwiek innej 
przyczyny;

Or. en

Poprawka 155
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) publikowanie niezależnych sprawozdań 
i wydawanie zaleceń co do wszelkich 
kwestii związanych z tego rodzaju 
dyskryminacją;

c) publikowanie niezależnych sprawozdań 
i wydawanie zaleceń co do wszelkich 
kwestii związanych z tego rodzaju 
dyskryminacją i innymi formami 
dyskryminacji powiązanych w sposób 
bezpośredni lub pośredni (takimi jak 
dyskryminacja ze względu na płeć);

Or. en

Uzasadnienie

Kobiety często doświadczają podwójnej dyskryminacji, kiedy pracują w państwie 
członkowskim niebędącym ich ojczyzną. Problemy o charakterze transgranicznym często 
wpływają na prawa w zakresie urlopu macierzyńskiego czy zwolnienia chorobowego lub 
urlopu ze względów rodzinnych. Należy tę kwestię uwzględnić.

Poprawka 156
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) informowanie młodych absolwentów i 
studentów ostatniego roku studiów o 
prawach przysługujących im podczas 
wykonywania pracy zagranicą;

Or. en

Poprawka 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bez uszczerbku dla prawa pracowników a) bez uszczerbku dla prawa pracowników 
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lub członków ich rodzin oraz stowarzyszeń 
i organizacji lub innych podmiotów 
prawnych, o których mowa w art. 4, 
udzielanie niezależnej pomocy prawnej lub 
pomocy innego rodzaju pracownikom lub 
członkom ich rodzin w dochodzeniu 
swoich praw;

lub członków ich rodzin oraz stowarzyszeń 
i organizacji lub innych podmiotów 
prawnych, o których mowa w art. 4, 
udzielanie niezależnej pomocy prawnej lub 
pomocy innego rodzaju pracownikom lub 
członkom ich rodzin w dochodzeniu 
swoich praw wynikających ze wszystkich 
przepisów krajowego prawa pracy;

Or. de

Poprawka 158
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy na szczeblu unijnym, 
takich jak Twoja Europa, SOLVIT, 
EURES, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 
obsługi, oraz aby organy te korzystały z 
ich usług i z nimi współpracowały.

3. Państwa członkowskie powinny 
zachęcać istniejące lub nowe organy do 
korzystania z usług serwisów służących 
udzielaniu informacji i pomocy na szczeblu 
unijnym, takich jak Twoja Europa, 
SOLVIT, EURES, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 
obsługi, oraz do podejmowania 
współpracy z tymi serwisami.

Or. en

Poprawka 159
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy na szczeblu unijnym, 
takich jak Twoja Europa, SOLVIT, 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy na szczeblu unijnym, 
takich jak Twoja Europa, SOLVIT, 
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EURES, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 
obsługi, oraz aby organy te korzystały z ich 
usług i z nimi współpracowały.

EURES, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 
obsługi, oraz aby organy te korzystały z ich 
usług i z nimi współpracowały. Państwa 
członkowskie dopilnowują także, by 
istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu obsługiwanych przez związki 
zawodowe, stowarzyszenia, organizacje 
lub inne podmioty prawne serwisów 
służących udzielaniu informacji i pomocy 
oraz by organy te korzystały z ich usług i z 
nimi współpracowały.

Or. en

Poprawka 160
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
istniejące lub nowe organy wiedziały 
o istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy na szczeblu unijnym, 
takich jak Twoja Europa, SOLVIT, 
EURES, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 
obsługi, oraz aby organy te korzystały z ich 
usług i z nimi współpracowały.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
istniejące lub nowe organy, w tym organy 
wyznaczone spośród związków 
zawodowych i organizacji pozarządowych,
wiedziały o istnieniu serwisów służących 
udzielaniu informacji i pomocy na szczeblu 
unijnym, takich jak Twoja Europa, 
SOLVIT, EURES, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 
obsługi, oraz aby organy te korzystały z ich 
usług i z nimi współpracowały.

Or. de

Poprawka 161
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy na szczeblu unijnym, 
takich jak Twoja Europa, SOLVIT, 
EURES, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 
obsługi, oraz aby organy te korzystały z ich 
usług i z nimi współpracowały.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy na szczeblu unijnym, 
takich jak Twoja Europa, SOLVIT, 
EURES, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 
obsługi, oraz aby organy te korzystały z ich 
usług i z nimi współpracowały. Państwa 
członkowskie dbają o współpracę z 
istniejącymi serwisami służącymi 
udzielaniu informacji i pomocy,
obsługiwanymi przez partnerów 
społecznych, organizacje pozarządowe lub 
inne zainteresowane podmioty prawne.
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
inspekcje pracy brały udział w tej 
współpracy i tym procesie, oraz 
dopilnowują, by wymiana praktyk i 
informacji między inspekcjami pracy była 
integralną częścią tych działań.

Or. en

Poprawka 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy na szczeblu unijnym, 
takich jak Twoja Europa, SOLVIT, 
EURES, Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 
obsługi, oraz aby organy te korzystały z ich 
usług i z nimi współpracowały.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
te organy wiedziały o istnieniu serwisów 
służących udzielaniu informacji i pomocy 
na szczeblu krajowym przez punkty 
obsługi oraz na szczeblu unijnym, takich 
jak Twoja Europa, SOLVIT, EURES, 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości, 
punkty kompleksowej obsługi i europejska 
sieć krajowych punktów kontaktowych, 
oraz aby organy te korzystały z ich usług i 
z nimi współpracowały. Państwa 
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członkowskie dbają także o współpracę z 
istniejącymi serwisami służącymi 
udzielaniu informacji i pomocy,
obsługiwanymi przez partnerów 
społecznych i organizacje pozarządowe.

Or. en

Poprawka 163
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by w przypadku gdy zadania, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, zostaną 
powierzone więcej niż jednemu organowi, 
zakres odpowiedzialności został 
odpowiednio podzielony między te organy.

Or. en

Poprawka 164
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a Jeżeli zadania, o których mowa w art. 5 
ust. 1 i 2, zostały powierzone więcej niż 
jednemu organowi, państwa członkowskie 
zapewniają koordynację i współpracę tych 
organów, aby uniknąć powielania działań 
lub braku uprawnień.

Or. nl
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Poprawka 165
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dialog Reprezentowanie interesów i dialog

Or. en

Poprawka 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają dialog z 
właściwymi organizacjami pozarządowymi 
i partnerami społecznymi, którzy mają, 
zgodnie z praktyką i prawem krajowym, 
uzasadniony interes w przyczynianiu się do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, w celu 
wspierania zasady równego traktowania.

Państwa członkowskie podejmują dialog z 
właściwymi organizacjami pozarządowymi 
i partnerami społecznymi, którzy mają, 
zgodnie z praktyką i prawem krajowym, 
uzasadniony interes w przyczynianiu się do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, w celu 
wspierania zasady równego traktowania.

Or. en

Poprawka 167
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają dialog z 
właściwymi organizacjami pozarządowymi 
i partnerami społecznymi, którzy mają, 

Państwa członkowskie wspierają dialog z 
odnośnymi organizacjami pozarządowymi, 
organami przedstawicielskimi i partnerami 
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zgodnie z praktyką i prawem krajowym, 
uzasadniony interes w przyczynianiu się do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, w celu
wspierania zasady równego traktowania.

społecznymi, którzy mają, zgodnie z 
praktyką i prawem krajowym, uzasadniony 
interes w przyczynianiu się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową oraz do walki o
zasadę równego traktowania.

Or. en

Poprawka 168
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają dialog z 
właściwymi organizacjami pozarządowymi 
i partnerami społecznymi, którzy mają, 
zgodnie z praktyką i prawem krajowym, 
uzasadniony interes w przyczynianiu się do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, w celu 
wspierania zasady równego traktowania.

Państwa członkowskie wspierają dialog z 
partnerami społecznymi i właściwymi 
organizacjami pozarządowymi, którzy 
mają, zgodnie z praktyką i prawem 
krajowym, uzasadniony interes w 
przyczynianiu się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, w celu 
wspierania zasady równego traktowania.

Or. en

Poprawka 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają dialog z 
właściwymi organizacjami pozarządowymi 
i partnerami społecznymi, którzy mają, 
zgodnie z praktyką i prawem krajowym, 
uzasadniony interes w przyczynianiu się do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, w celu 

Państwa członkowskie wspierają dialog z 
partnerami społecznymi i właściwymi 
organizacjami pozarządowymi, którzy 
mają, zgodnie z praktyką i prawem 
krajowym, uzasadniony interes w 
przyczynianiu się do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na 
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wspierania zasady równego traktowania. przynależność państwową, w celu 
wspierania zasady równego traktowania.

Or. en

Poprawka 170
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by organ, którego zadaniem 
jest propagowanie równego traktowania, 
aktywnie wspierał reprezentowanie 
interesów i dbał o to, by pracownicy i 
członkowie ich rodzin korzystający z 
przysługującego im prawa do swobodnego 
przepływu znali swoje prawa i mogli z 
nich korzystać.

Or. en

Poprawka 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ułatwiają i 
wspierają zrzeszanie się pracowników z 
innych państw członkowskich, a zwłaszcza 
grup pracowników najbardziej 
narażonych pracujących poza formalnymi 
strukturami, takich jak pracownicy 
sezonowi, pracownicy domowi i 
opiekunowie czy osoby świadczące usługi 
seksualne. Państwa członkowskie 
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dostarczają również tym pracownikom 
informacji o możliwości przystąpienia do 
związku zawodowego i ułatwiają im 
uznanie ich przynależności do związku 
zawodowego w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 172
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Nadrzędny system dla pracowników 

mobilnych
1. W celu pełnego wykorzystania rynku 
pracy i ułatwienia mobilności obywatelom 
i rezydentom UE Komisja rozważa 
możliwość wprowadzenia opcjonalnego, 
dobrowolnego, indywidualnego i 
nadrzędnego „29. systemu”, który 
uzupełniać krajowe systemy
zabezpieczenia społecznego.
2. Komisja określa minimalne wymogi 
dotyczące tego „29. systemu”.

Or. en

Poprawka 173
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą 

1. Państwa członkowskie powinny 
w przyszłości dopilnować, aby na ich 
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dyrektywą oraz obowiązujące już 
odpowiednie przepisy art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011 były 
udostępniane zainteresowanym osobom 
przy wykorzystaniu wszelkich stosownych 
środków na całym terytorium państw 
członkowskich.

terytorium osoby zainteresowane były 
osobiście informowane o przepisach
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą 
oraz obowiązujących już odpowiednich
przepisach art. 1–10 rozporządzenia (UE) 
nr 492/2011. Proces ten powinien 
odbywać się za pośrednictwem sieci 
EURES przy udziale partnerów 
społecznych poprzez jak najbardziej 
zrównoważone rozpowszechnianie 
informacji o dużym wpływie i zasięgu 
oddziaływania społecznego. Pod względem 
treści, formy i metod rozpowszechniania 
informacje te powinny być dopasowane do 
grup docelowych, a w związku z tym 
zrozumiałe, przystępne i wyczerpujące.

Or. de

Poprawka 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz obowiązujące już 
odpowiednie przepisy art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011 były 
udostępniane zainteresowanym osobom 
przy wykorzystaniu wszelkich stosownych 
środków na całym terytorium państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
nie tylko przepisy przyjęte zgodnie z 
niniejszą dyrektywą oraz obowiązujące już 
odpowiednie przepisy art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011, lecz 
również rozmaite inne regulacje dotyczące
zabezpieczenia społecznego, w tym 
świadczeń rodzinnych, praw w miejscu 
pracy, warunków pracy, podatków, 
uznawania rodzin, nauki języków, które to 
regulacje są istotne dla pracowników i 
członków ich rodzin, były udostępniane 
zainteresowanym osobom przy 
wykorzystaniu wszelkich stosownych 
środków na całym terytorium państw 
członkowskich i niezależnie od statusu 
poszczególnych obywateli.
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Or. en

Poprawka 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych 
i aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne 
w dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa 
i EURES.

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych 
i aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne 
w dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Państwa członkowskie 
dbają o jak najbardziej zrównoważone 
rozpowszechnianie informacji o dużym 
wpływie i zasięgu oddziaływania 
społecznego. Pod względem treści, formy 
i metod rozpowszechniania informacje te 
powinny być dopasowane do pracowników 
z poszczególnych grup docelowych. 
Informacje te powinny również być łatwo 
dostępne za pośrednictwem portalu Twoja 
Europa i EURES.

Or. de

Poprawka 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i 
aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i 
aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników osobom poszukującym 
pracy, pracownikom mobilnym i 
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pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

pracodawcom w celu wspierania 
dobrowolnej mobilności geograficznej 
pracowników w oparciu o uczciwe zasady,
przyczyniającej się do wysokiej jakości 
zatrudnienia. Informacje te powinny być 
udzielane w ramach indywidualnego 
doradztwa oraz powinny również być 
łatwo dostępne za pośrednictwem portalu 
Twoja Europa i EURES.

Or. en

Poprawka 177
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych 
i aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne 
w dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa 
i EURES.

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych 
i aktualnych informacji w różnych 
językach na temat praw przyznanych przez 
prawo unijne w dziedzinie swobodnego 
przepływu pracowników. Informacje te 
powinny również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa 
i EURES. Przepis ten stosuje się zarówno 
do państwa członkowskiego, z którego 
pracownik pochodzi, jak i państwa 
członkowskiego, w którym pracuje.

Or. de

Poprawka 178
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i 
aktualnych informacji na temat praw 

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, pełnych i aktualnych 
informacji na temat praw przyznanych 
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przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

przez prawo unijne w dziedzinie 
swobodnego przepływu pracowników, 
procedury w zakresie dochodzenia praw
oraz punktów kontaktowych w przyjazny 
dla użytkownika sposób i w formatach 
łatwo dostępnych, także dla osób 
niepełnosprawnych. Informacje te 
powinny być dostępne na jednej oficjalnej 
krajowej stronie internetowej i za 
pośrednictwem innych odpowiednich 
środków, takich jak ulotki, oraz powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

Or. en

Poprawka 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i 
aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

2. Państwa członkowskie dostarczają za 
pośrednictwem krajowych punktów 
kontaktowych zrozumiałych, łatwo 
dostępnych, pełnych, aktualnych i 
dostępnych w wielu językach informacji na 
temat praw przyznanych przez 
prawodawstwo unijne w dziedzinie 
swobodnego przepływu pracowników oraz 
na temat dostępnych prawnych środków 
ochrony i dochodzenia praw. Zachęca się 
także państwa członkowskie do stworzenia 
wielojęzycznych stron internetowych 
zawierających informacje na temat 
swobodnego przepływu pracowników. 
Podczas doboru dostępnych języków 
państwa członkowskie powinny w 
pierwszej kolejności mieć na względzie 
aktualnie najliczniejsze narodowościowo 
grupy pracowników mobilnych w danym 
kraju. Informacje te powinny również być 
łatwo dostępne za pośrednictwem portalu 
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Twoja Europa i EURES.

Or. pl

Poprawka 180
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i 
aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

2. Państwa członkowskie dostarczają za 
pośrednictwem krajowych punktów 
kontaktowych zrozumiałych, łatwo 
dostępnych, wyczerpujących, aktualnych i 
dostępnych w wielu językach informacji na 
temat praw przyznanych przez prawo
unijne w dziedzinie swobodnego 
przepływu pracowników oraz na temat 
dostępnych prawnych środków ochrony i 
dochodzenia praw. Zachęca się także 
państwa członkowskie do stworzenia 
wielojęzycznych stron internetowych 
zawierających informacje na temat 
swobodnego przepływu pracowników. 
Informacje na tych stronach 
internetowych muszą być powiązane z 
informacjami o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Informacje te 
powinny również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES. Również po obu stronach granicy 
należy wspierać kontakt, koordynację i 
współpracę między odpowiednimi 
organami.

Or. nl

Poprawka 181
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają 2. Państwa członkowskie dostarczają 
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zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i 
aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i 
aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników oraz środków ochrony i 
dochodzenia tych praw. Informacje te 
powinny również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

Or. en

Poprawka 182
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i 
aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

2. Państwa członkowskie dostarczają
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i 
aktualnych informacji we wszystkich 
językach urzędowych Unii Europejskiej na 
temat praw przyznanych przez prawo 
unijne w dziedzinie swobodnego 
przepływu pracowników. Informacje te 
powinny również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

Or. ro

Poprawka 183
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie udostępniają 
zainteresowanym osobom informacje 
dotyczące dodatkowych przepisów 
krajowych istotnych dla pracowników i 
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członków ich rodzin korzystających z 
przysługującego im prawa do swobodnego 
przepływu.

Or. en

Poprawka 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na podstawie wniosku własnych 
obywateli, którzy pragną skorzystać z 
prawa swobodnego przepływu do innego 
państwa członkowskiego, państwa 
członkowskie dostarczają zrozumiałych, 
łatwo dostępnych, pełnych i aktualnych 
informacji na temat praw w dziedzinie 
swobodnego przepływu unijnych 
pracowników.

Or. en

Poprawka 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IVa Monitorowanie zgodności z 
prawem

Or. en

Poprawka 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a Sankcje
Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
krajowych przepisów przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem 
(UE) nr 492/2011 oraz przyjmują 
wszystkie niezbędne środki mające 
zapewnić wdrożenie i przestrzeganie tych 
przepisów. Sankcje te muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Państwa członkowskie informują Komisję 
o tych przepisach najpóźniej do dnia [… 
data transpozycji]. Niezwłocznie 
informują one o wszelkich późniejszych 
zmianach ich dotyczących.

Or. en

Poprawka 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b Inspekcje pracy
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
wprowadzone zostały odpowiednie 
kontrole i mechanizmy monitorowania 
oraz by na ich terytorium prowadzono 
skuteczne i adekwatne inspekcje w celu 
kontrolowania i monitorowania zgodności 
z przepisami i zasadami ustanowionymi w 
rozporządzeniu (UE) nr 492/2011 oraz w 
celu zagwarantowania ich odpowiedniego 
stosowania i egzekwowania.

Or. en
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Poprawka 188
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
korzystniejsze dla ochrony prawa do 
równego traktowania od przepisów 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

1. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić lub utrzymać przepisy 
korzystniejsze dla ochrony prawa do 
równego traktowania od przepisów 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 
Zachęca się państwa członkowskie do 
rozszerzania zakresu praw procesowych i 
objęcia nim wszystkich zainteresowanych 
pracowników oraz członków ich rodzin –
niezależnie od tego, czy dotyczy to 
swobodnego przepływu na podstawie art. 
45, czy innych rodzajów migracji 
pracowników.

Or. en

Poprawka 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że kompetencje struktur i 
organów, o których mowa w art. 5, 
służących promowaniu, analizie, 
monitorowaniu i wspieraniu równego 
traktowania wszystkich pracowników lub 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, obejmują 
również prawo do równego traktowania 
bez względu na przynależność państwową 
w odniesieniu do wszystkich obywateli UE 

2. Państwa członkowskie postanawiają, że 
kompetencje struktur i organów, o których 
mowa w art. 5, służących promowaniu, 
analizie, monitorowaniu i wspieraniu 
równego traktowania wszystkich 
pracowników lub członków ich rodzin bez 
względu na przynależność państwową, 
obejmują również prawo do równego 
traktowania bez względu na przynależność 
państwową w odniesieniu do wszystkich 
obywateli UE i członków ich rodzin 



AM\1004217PL.doc 95/98 PE519.521v02-00

PL

i członków ich rodzin korzystających z 
prawa do swobodnego przepływu, zgodnie 
z art. 21 TFUE oraz dyrektywą 
2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
prawa obywateli Unii i członków ich 
rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu na terytorium państw 
członkowskich.

korzystających z prawa do swobodnego 
przepływu, zgodnie z art. 21 TFUE oraz 
dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i 
członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 190
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że kompetencje struktur i 
organów, o których mowa w art. 5, 
służących promowaniu, analizie, 
monitorowaniu i wspieraniu równego 
traktowania wszystkich pracowników lub 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, obejmują 
również prawo do równego traktowania 
bez względu na przynależność państwową 
w odniesieniu do wszystkich obywateli UE 
i członków ich rodzin korzystających z 
prawa do swobodnego przepływu, zgodnie 
z art. 21 TFUE oraz dyrektywą 
2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
prawa obywateli Unii i członków ich 
rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu na terytorium państw 
członkowskich.

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że kompetencje struktur i 
organów, o których mowa w art. 5, 
służących promowaniu, analizie, 
monitorowaniu i wspieraniu równego 
traktowania wszystkich pracowników lub 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, obejmują 
również pracowników transgranicznych i 
innych pracowników, a także prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich.

Or. en
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Poprawka 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kompetencje struktur i organów, o 
których mowa w art. 5, działających z 
ramienia państw członkowskich obejmują 
także pracowników delegowanych zgodnie 
z przepisami dyrektywy 96/71/WE.

Or. en

Poprawka 192
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż dwa lata po upłynięciu 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na 
temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, 
celem zaproponowania, w razie potrzeby, 
niezbędnych zmian.

Nie później niż dwa lata po upłynięciu 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na 
temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, 
celem zaproponowania, w razie potrzeby, 
niezbędnych zmian lub wniosków 
ustawodawczych.

Or. en

Poprawka 193
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym sprawozdaniu Komisja zwraca 
szczególną uwagę na możliwe trudności, 
które młodzi absolwenci napotykają, kiedy 
przemieszczają się między państwami Unii 
w celu podjęcia zarówno pracy stałej, jak i 
pracy tymczasowej.

Or. en

Poprawka 194
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym sprawozdaniu Komisja zwraca 
szczególną uwagę na możliwe trudności, 
które młodzi absolwenci napotykają, kiedy 
przemieszczają się między państwami 
Unii.

Or. en

Poprawka 195
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja analizuje również możliwe 
trudności, które współmałżonkowie 
pracowników napotykają w sytuacji, gdy 
ci współmałżonkowie są obywatelami 
państwa trzeciego.

Or. en
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Poprawka 196
Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja analizuje również możliwe 
trudności, które współmałżonkowie 
pracowników napotykają w sytuacji, gdy 
ci współmałżonkowie są obywatelami 
państwa trzeciego.

Or. en


