
AM\810515PL.doc PE440.019v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2007/0229(COD)

25.3.2010

POPRAWKI
16 - 39

Projekt opinii
Alejandro Cercas
(PE439.114v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli 
krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w 
sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich 
przebywających legalnie w państwie członkowskim

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2007)0638 – C7-0470/07 – 2007/0229(COD))



PE440.019v01-00 2/19 AM\810515PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\810515PL.doc 3/19 PE440.019v01-00

PL

Poprawka 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ze względu na brak horyzontalnych 
przepisów wspólnotowych prawa 
przysługujące pracownikom z krajów 
trzecich różnią się w zależności od państwa 
członkowskiego, w którym osoby te 
pracują oraz od ich obywatelstwa. 
Pracownicy ci nie mają takich samych 
praw, jak obywatele danego państwa 
członkowskiego lub inni obywatele UE. 
Aby wesprzeć dalszy rozwój spójnej 
polityki imigracyjnej i zmniejszyć różnice 
w zakresie praw przysługujących 
obywatelom UE i obywatelom krajów 
trzecich pracującym legalnie w UE, a także 
aby uzupełnić istniejący dorobek prawny w 
dziedzinie imigracji, należy ustanowić 
zbiór praw, w szczególności poprzez 
określenie obszarów polityki, w których 
zapewnia się pracownikom z krajów 
trzecich przyjętym legalnie na terytorium 
państw członkowskich, ale niebędącym 
jeszcze rezydentami długoterminowymi, 
traktowanie na równi z własnymi 
obywatelami. Celem takich przepisów jest 
ustanowienie równych zasad w całej UE, 
uznanie wkładu obywateli krajów trzecich 
pracujących legalnie w państwach 
członkowskich w gospodarkę europejską 
poprzez ich pracę i podatki, a także 
stworzenie zabezpieczenia służącego 
ograniczeniu nieuczciwej konkurencji 
pomiędzy obywatelami państw 
członkowskich a obywatelami krajów 
trzecich, mogącej wynikać z wyzysku tych 
ostatnich.

(9) Ze względu na brak horyzontalnych 
przepisów wspólnotowych prawa 
przysługujące pracownikom z krajów 
trzecich różnią się w zależności od państwa 
członkowskiego, w którym osoby te 
pracują oraz od ich obywatelstwa. 
Pracownicy ci nie mają takich samych 
praw, jak obywatele danego państwa 
członkowskiego lub inni obywatele UE. 
Aby wesprzeć dalszy rozwój spójnej 
polityki imigracyjnej i zmniejszyć różnice 
w zakresie praw przysługujących 
obywatelom UE i obywatelom krajów 
trzecich pracującym legalnie w UE, a także 
aby uzupełnić istniejący dorobek prawny w 
dziedzinie imigracji, należy ustanowić 
zbiór praw, w szczególności poprzez 
określenie obszarów polityki, w których 
zapewnia się pracownikom z krajów 
trzecich przyjętym legalnie na terytorium 
państw członkowskich, ale niebędącym 
jeszcze rezydentami długoterminowymi, 
traktowanie na równi z własnymi 
obywatelami. Celem takich przepisów jest 
ustanowienie równych zasad w całej UE, 
uznanie wkładu obywateli krajów trzecich 
pracujących legalnie w państwach 
członkowskich w gospodarkę europejską 
poprzez ich pracę i podatki, a także 
stworzenie zabezpieczenia służącego 
ograniczeniu nieuczciwej konkurencji 
pomiędzy obywatelami państw 
członkowskich a obywatelami krajów 
trzecich, mogącej wynikać z wyzysku tych 
ostatnich. Definicja „pracownika z 
państwa trzeciego” zawarta w art. 2 lit. b) 
niniejszej dyrektywy oznacza, niezależnie 
od interpretacji pojęcia stosunku pracy w 
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innych przepisach UE, każdego obywatela 
państwa trzeciego, który został przyjęty na 
terytorium państwa członkowskiego, 
legalnie na nim przebywa i ma prawo do 
pracy w ramach płatnego zatrudnienia 
zgodnie z prawem krajowym lub praktyką 
obowiązującą w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego wniosku jest sprecyzowanie, że definicja „pracownika z państwa trzeciego” nie 
powinna naruszać interpretacji pojęcia stosunku pracy określonego w jakimkolwiek innym 
instrumencie prawnym UE, ponieważ nie istnieje ujednolicona definicja pojęcia „stosunku 
pracy” w prawie pracy UE. Ponadto definicja zaproponowana przez Komisję wydaje się 
różnić od definicji stosowanych obecnie w co najmniej kilku państwach członkowskich.

Poprawka 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ze względu na brak horyzontalnych 
przepisów wspólnotowych prawa 
przysługujące pracownikom z krajów 
trzecich różnią się w zależności od państwa 
członkowskiego, w którym osoby te 
pracują oraz od ich obywatelstwa. 
Pracownicy ci nie mają takich samych 
praw, jak obywatele danego państwa 
członkowskiego lub inni obywatele UE. 
Aby wesprzeć dalszy rozwój spójnej 
polityki imigracyjnej i zmniejszyć różnice 
w zakresie praw przysługujących 
obywatelom UE i obywatelom krajów 
trzecich pracującym legalnie w UE, a także 
aby uzupełnić istniejący dorobek prawny w 
dziedzinie imigracji, należy ustanowić 
zbiór praw, w szczególności poprzez 
określenie obszarów polityki, w których 

(9) Ze względu na brak horyzontalnych 
przepisów wspólnotowych prawa 
przysługujące pracownikom z krajów 
trzecich różnią się w zależności od państwa 
członkowskiego, w którym osoby te 
pracują oraz od ich obywatelstwa. 
Pracownicy ci nie mają takich samych 
praw, jak obywatele danego państwa 
członkowskiego lub inni obywatele UE. 
Aby wesprzeć dalszy rozwój spójnej 
polityki imigracyjnej i zmniejszyć różnice 
w zakresie praw przysługujących 
obywatelom UE i obywatelom krajów 
trzecich pracującym legalnie w UE, a także 
aby uzupełnić istniejący dorobek prawny w 
dziedzinie imigracji, należy ustanowić 
zbiór praw, w szczególności poprzez 
określenie obszarów polityki, w których 
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zapewnia się pracownikom z krajów 
trzecich przyjętym legalnie na terytorium 
państw członkowskich, ale niebędącym 
jeszcze rezydentami długoterminowymi, 
traktowanie na równi z własnymi 
obywatelami. Celem takich przepisów jest 
ustanowienie równych zasad w całej UE, 
uznanie wkładu obywateli krajów trzecich
pracujących legalnie w państwach 
członkowskich w gospodarkę europejską 
poprzez ich pracę i podatki, a także 
stworzenie zabezpieczenia służącego 
ograniczeniu nieuczciwej konkurencji 
pomiędzy obywatelami państw 
członkowskich a obywatelami krajów 
trzecich, mogącej wynikać z wyzysku tych 
ostatnich.

zapewnia się pracownikom z krajów 
trzecich przyjętym legalnie na terytorium 
państw członkowskich, ale niebędącym 
jeszcze rezydentami długoterminowymi, 
traktowanie na równi z własnymi 
obywatelami. Celem takich przepisów jest 
ustanowienie równych zasad w całej UE, 
uznanie wkładu obywateli krajów trzecich
na rzecz europejskiego społeczeństwa oraz 
zwalczanie nieuczciwej konkurencji 
pomiędzy obywatelami państw 
członkowskich a obywatelami krajów 
trzecich, mogącej wynikać z wyzysku tych 
ostatnich.

Or. en

Poprawka 18
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ze względu na brak horyzontalnych 
przepisów wspólnotowych prawa 
przysługujące pracownikom z krajów 
trzecich różnią się w zależności od państwa 
członkowskiego, w którym osoby te 
pracują oraz od ich obywatelstwa. 
Pracownicy ci nie mają takich samych 
praw, jak obywatele danego państwa 
członkowskiego lub inni obywatele UE. 
Aby wesprzeć dalszy rozwój spójnej 
polityki imigracyjnej i zmniejszyć różnice 
w zakresie praw przysługujących 
obywatelom UE i obywatelom krajów 
trzecich pracującym legalnie w UE, a także 
aby uzupełnić istniejący dorobek prawny w 
dziedzinie imigracji, należy ustanowić 
zbiór praw, w szczególności poprzez 
określenie obszarów polityki, w których 

(9) Ze względu na brak horyzontalnych 
przepisów wspólnotowych prawa 
przysługujące pracownikom z krajów 
trzecich różnią się w zależności od państwa 
członkowskiego, w którym osoby te 
pracują oraz od ich obywatelstwa. 
Pracownicy ci nie mają takich samych 
praw, jak obywatele danego państwa 
członkowskiego lub inni obywatele UE. 
Aby wesprzeć dalszy rozwój spójnej 
polityki imigracyjnej i zmniejszyć różnice 
w zakresie praw przysługujących 
obywatelom UE i obywatelom krajów 
trzecich pracującym legalnie w UE, a także 
aby uzupełnić istniejący dorobek prawny w 
dziedzinie imigracji, należy ustanowić 
zbiór praw, w szczególności poprzez 
określenie obszarów polityki, w których 
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zapewnia się pracownikom z krajów 
trzecich przyjętym legalnie na terytorium 
państw członkowskich, ale niebędącym 
jeszcze rezydentami długoterminowymi, 
traktowanie na równi z własnymi 
obywatelami. Celem takich przepisów jest 
ustanowienie równych zasad w całej UE, 
uznanie wkładu obywateli krajów trzecich
pracujących legalnie w państwach 
członkowskich w gospodarkę europejską 
poprzez ich pracę i podatki, a także 
stworzenie zabezpieczenia służącego 
ograniczeniu nieuczciwej konkurencji 
pomiędzy obywatelami państw 
członkowskich a obywatelami krajów 
trzecich, mogącej wynikać z wyzysku tych 
ostatnich.

zapewnia się pracownikom z krajów 
trzecich przyjętym legalnie na terytorium 
państw członkowskich, ale niebędącym 
jeszcze rezydentami długoterminowymi, 
traktowanie na równi z własnymi 
obywatelami. Celem takich przepisów jest 
ustanowienie równych zasad w całej UE, 
uznanie wkładu obywateli krajów trzecich 
w legalny rynek pracy i w gospodarkę 
europejską poprzez ich pracę i podatki, a 
także stworzenie zabezpieczenia służącego 
ograniczeniu nieuczciwej konkurencji 
pomiędzy obywatelami państw 
członkowskich a obywatelami krajów 
trzecich, mogącej wynikać z wyzysku tych 
ostatnich.

Or. en

Poprawka 19
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obywatelom krajów trzecich 
pracującym na terytorium państwa 
członkowskiego powinno przysługiwać 
prawo do równego traktowania w zakresie 
zabezpieczenia społecznego. Działy 
zabezpieczenia społecznego określono w 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z 
dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie
zastosowania systemu zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, 
do osób prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz członków ich 
rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie. Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. 
rozszerzające zakres stosowania przepisów 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 
rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na 

(16) Obywatelom krajów trzecich 
pracującym na terytorium państwa 
członkowskiego powinno przysługiwać 
prawo do równego traktowania w zakresie 
zabezpieczenia społecznego. Działy 
zabezpieczenia społecznego określono w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. 
rozszerzające zakres stosowania przepisów 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 
rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na 
obywateli państw trzecich, którzy nie są 
jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie 
ze względu na ich obywatelstwo, rozszerza 
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obywateli państw trzecich, którzy nie są 
jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie 
ze względu na ich obywatelstwo, rozszerza 
przepisy rozporządzenia (EWG) nr 
1408/1971 na obywateli krajów trzecich w 
sytuacji transgranicznej, którzy przebywają 
legalnie w Unii Europejskiej. Przepisy 
niniejszej dyrektywy dotyczące równego 
traktowania w zakresie zabezpieczenia 
społecznego mają również zastosowanie do 
osób przybywających do państwa 
członkowskiego bezpośrednio z kraju 
trzeciego. Niemniej jednak na mocy 
niniejszej dyrektywy nie powinno się 
przyznawać obywatelom krajów trzecich, 
na których sytuację wpływają aspekty 
transgraniczne dotyczące różnych państw 
członkowskich, więcej praw w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego niż jest to 
przewidziane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym.

przepisy rozporządzenia (EWG) nr 
1408/1971 na obywateli krajów trzecich w 
sytuacji transgranicznej, którzy przebywają 
legalnie w Unii Europejskiej. Przepisy 
niniejszej dyrektywy dotyczące równego 
traktowania w zakresie zabezpieczenia 
społecznego mają również zastosowanie do 
osób przybywających do państwa 
członkowskiego bezpośrednio z kraju 
trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia ta jest obecnie omawiana w związku z nowelizacją odnośnego rozporządzenia; nie 
powinniśmy w tym punkcie uprzedzać wyniku tych negocjacji.

Poprawka 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obywatelom krajów trzecich 
pracującym na terytorium państwa 
członkowskiego powinno przysługiwać 
prawo do równego traktowania w zakresie 
zabezpieczenia społecznego. Działy 
zabezpieczenia społecznego określono w 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z 
dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
zastosowania systemu zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, 

(16) Obywatelom krajów trzecich 
pracującym na terytorium państwa 
członkowskiego powinno przysługiwać 
prawo do równego traktowania w zakresie 
zabezpieczenia społecznego. Działy 
zabezpieczenia społecznego określono w 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z 
dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
zastosowania systemu zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, 
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do osób prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z 
dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające zakres 
stosowania przepisów rozporządzenia
(EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia
(EWG) nr 574/72 na obywateli państw 
trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi 
przepisami wyłącznie ze względu na ich 
obywatelstwo, rozszerza przepisy 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/1971 na 
obywateli krajów trzecich w sytuacji 
transgranicznej, którzy przebywają legalnie 
w Unii Europejskiej. Przepisy niniejszej 
dyrektywy dotyczące równego traktowania 
w zakresie zabezpieczenia społecznego 
mają również zastosowanie do osób 
przybywających do państwa 
członkowskiego bezpośrednio z kraju
trzeciego. Niemniej jednak na mocy 
niniejszej dyrektywy nie powinno się 
przyznawać obywatelom krajów trzecich, 
na których sytuację wpływają aspekty 
transgraniczne dotyczące różnych państw 
członkowskich, więcej praw w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego niż jest to 
przewidziane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym.

do osób prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z 
dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające zakres 
stosowania przepisów rozporządzenia
(EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia
(EWG) nr 574/72 na obywateli państw 
trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi 
przepisami wyłącznie ze względu na ich 
obywatelstwo, rozszerza przepisy 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/1971 na 
obywateli krajów trzecich w sytuacji 
transgranicznej, którzy przebywają legalnie 
w Unii Europejskiej. Przepisy niniejszej 
dyrektywy dotyczące równego traktowania 
w zakresie zabezpieczenia społecznego 
mają również zastosowanie do osób 
przybywających do państwa 
członkowskiego bezpośrednio z państwa
trzeciego, lecz umożliwiają państwom 
członkowskim zawężenie równego 
traktowania do osób zatrudnionych. 
Niemniej jednak na mocy niniejszej 
dyrektywy nie powinno się przyznawać 
obywatelom krajów trzecich, na których 
sytuację wpływają aspekty transgraniczne 
dotyczące różnych państw członkowskich, 
więcej praw w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego niż jest to przewidziane w 
obowiązującym prawodawstwie 
wspólnotowym ani nie powinna ona 
przyznawać praw w przypadkach, które 
nie wchodzą w zakres prawodawstwa 
Unii, jak na przykład w odniesieniu do
członków rodziny przebywających w kraju 
trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle zakresu stosowania niniejszej dyrektywy (tj. osoby przybywające do państwa 
członkowskiego w celu podjęcia pracy, jak również osoby, które posiadają pozwolenie na 
pobyt z prawem pracy) niezwykle ważne jest poruszenie w art. 12 kwestii systemów 
zabezpieczenia społecznego w oparciu o pobyt, poprzez utrzymanie prawa państw 
członkowskich do ograniczenia prawa do równego traktowania w zakresie zabezpieczenia 
społecznego do osób pracujących, aby uniknąć poważnych i głębokich zmian w systemach 
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zabezpieczenia społecznego opartych na pobycie.

Poprawka 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obywatelom krajów trzecich 
pracującym na terytorium państwa 
członkowskiego powinno przysługiwać 
prawo do równego traktowania w zakresie 
zabezpieczenia społecznego. Działy 
zabezpieczenia społecznego określono w 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z 
dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
zastosowania systemu zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, 
do osób prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz członków ich 
rodzin przemieszczających się we
Wspólnocie. Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r.
rozszerzające zakres stosowania przepisów 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 
rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na 
obywateli państw trzecich, którzy nie są 
jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie 
ze względu na ich obywatelstwo, rozszerza 
przepisy rozporządzenia (EWG) nr 
1408/1971 na obywateli krajów trzecich w
sytuacji transgranicznej, którzy 
przebywają legalnie w Unii Europejskiej. 
Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące 
równego traktowania w zakresie 
zabezpieczenia społecznego mają również 
zastosowanie do osób przybywających do 
państwa członkowskiego bezpośrednio z 
kraju trzeciego. Niemniej jednak na mocy 
niniejszej dyrektywy nie powinno się 
przyznawać obywatelom krajów trzecich, 
na których sytuację wpływają aspekty 
transgraniczne dotyczące różnych państw 
członkowskich, więcej praw w dziedzinie 

(16) Obywatelom krajów trzecich 
pracującym na terytorium państwa 
członkowskiego powinno przysługiwać 
prawo do równego traktowania w zakresie 
zabezpieczenia społecznego. Działy 
zabezpieczenia społecznego określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. 
Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące 
równego traktowania w zakresie 
zabezpieczenia społecznego mają również 
zastosowanie do osób przybywających do 
państwa członkowskiego bezpośrednio z 
kraju trzeciego. Niemniej jednak na mocy 
niniejszej dyrektywy nie powinno się 
przyznawać obywatelom krajów trzecich, 
na których sytuację wpływają aspekty 
transgraniczne dotyczące różnych państw 
członkowskich, więcej praw w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego niż jest to 
przewidziane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym.
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zabezpieczenia społecznego niż jest to 
przewidziane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe przepisy w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego będą oznaczone 
numerem: (WE) 883/2004.

Poprawka 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a. Przepisy UE nie ograniczają 
kompetencji państw członkowskich do 
organizowania własnych systemów 
zabezpieczenia społecznego. Jeżeli nie 
następuje harmonizacja na szczeblu UE, 
wtedy indywidualne przepisy każdego 
państwa członkowskiego określają, pod 
jakimi warunkami przyznaje się 
świadczenia z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, w jakiej wysokości się je 
przyznaje i na jaki okres. Korzystając 
jednak z tych kompetencji, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać 
przepisów UE. Obywatele państw trzecich 
podlegający niniejszej dyrektywie powinni 
spełniać warunki, które właściwe państwo 
członkowskie określiło w swoich 
przepisach w odniesieniu do 
przynależności do systemu zabezpieczenia 
społecznego lub w odniesieniu do prawa 
do świadczenia.

Or. en
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Poprawka 23
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Państwa członkowskie powinny 
ratyfikować międzynarodową konwencję o 
ochronie praw wszystkich pracowników 
migrujących oraz członków ich rodzin, 
przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w dniu 18 grudnia 1990 r.

Or. en

Poprawka 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „pracownik z kraju trzeciego” oznacza 
każdego obywatela kraju trzeciego, którego 
przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego i któremu przyznano 
prawo do podjęcia legalnej pracy w tym 
państwie;

b) „pracownik z kraju trzeciego” oznacza, 
niezależnie od interpretacji pojęcia 
stosunku pracy w innych przepisach UE,
każdego obywatela kraju trzeciego, którego 
przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego i któremu przyznano 
prawo do podjęcia legalnej pracy w tym 
państwie;

Or. en

Poprawka 25
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) którzy są objęci przepisami dyrektywy b) którzy są objęci przepisami dyrektywy 
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96/71/WE w okresie oddelegowania; 96/71/WE w okresie oddelegowania;
dyrektywa ta nie ma wpływu na 
kompetencje państw członkowskich w 
zakresie dostępu obywateli krajów trzecich 
do krajowych rynków pracy tych państw. 
Niniejsza dyrektywa nie ogranicza prawa 
państw członkowskich do utrzymania w 
mocy lub wprowadzenia szczegółowych 
przepisów dotyczących imigracji 
specyficznych dla krajowego rynku pracy;

Or. de

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest wyjaśnienie, że przedmiotowa dyrektywa, w związku z dyrektywą 
96/71/WE, nie wpływa na odpowiedzialność państw członkowskich za dopuszczenie obywateli 
państw trzecich do ich krajowego rynku pracy. Nie należy podważać prawa państw 
członkowskich do decydowania o tym, kto zostanie przyjęty na ich rynek pracy. 

Poprawka 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) warunków pracy, w tym płacy i 
warunków zwolnienia oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

(a) warunków pracy, w tym płacy, urlopu, 
czasu pracy i warunków zwolnienia oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z 
uwzględnieniem obowiązujących 
ogólnych układów zbiorowych;

Or. en
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Poprawka 27
Pascale Gruny

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) warunków pracy, w tym płacy i 
warunków zwolnienia oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

(a) warunków pracy, w tym płacy, czasu 
pracy, płatnych urlopów, prawa 
dyscyplinarnego i warunków zwolnienia 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. fr

Uzasadnienie

Rozszerzenie kwestii objętych równym traktowaniem.

Poprawka 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) działów zabezpieczenia społecznego 
określonych w rozporządzeniu Rady
(EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971
r. w sprawie zastosowania systemu
zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, do osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek oraz członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie. W 
stosownych przypadkach zastosowanie ma 
rozporządzenie (EWG) nr 859/2003 
rozszerzające przepisy rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia 
wykonawczego (EWG) nr 574/72 na 
obywateli państw trzecich, którzy nie są 
jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie 
ze względu na ich obywatelstwo;

e) działów zabezpieczenia społecznego 
określonych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego;

Or. en
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Uzasadnienie

Nowe przepisy w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego będą oznaczone 
numerem: (WE) 883/2004.

Poprawka 29
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) działów zabezpieczenia społecznego 
określonych w rozporządzeniu Rady
(EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971
r. w sprawie zastosowania systemu
zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, do osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek oraz członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie. W 
stosownych przypadkach zastosowanie ma 
rozporządzenie (EWG) nr 859/2003
rozszerzające przepisy rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia 
wykonawczego (EWG) nr 574/72 na 
obywateli państw trzecich, którzy nie są 
jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie 
ze względu na ich obywatelstwo;

e) przepisów prawa krajowego 
dotyczących działów zabezpieczenia
społecznego określonych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego. W 
stosownych przypadkach zastosowanie ma
również towarzyszące mu rozporządzenie
rozszerzające koordynacje systemów 
zabezpieczeń społecznych na obywateli 
państw trzecich, którzy nie są jeszcze 
objęci tymi przepisami wyłącznie ze 
względu na ich obywatelstwo i którzy 
legalnie przebywają w kontekście 
transgranicznym na terytorium UE;

Or. en

Poprawka 30
Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) dostępu do towarów i usług oraz 
dostaw towarów i świadczenia usług 

h) dostępu do towarów i usług oraz dostaw 
towarów i świadczenia usług dostępnych 
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dostępnych ogółowi społeczeństwa, w tym 
do procedur uzyskania zakwaterowania i 
pomocy oferowanej przez urzędy pracy;

ogółowi społeczeństwa, w tym do procedur 
uzyskania zakwaterowania i pomocy oraz 
usług doradczych oferowanych przez 
urzędy pracy, zgodnie z przepisami prawa 
krajowego;

Or. en

Poprawka 31
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) poprzez ograniczenie praw 
przyznanych na mocy ust. 1 zgodnie z ich 
prawem krajowym; 

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości uchwalanie szerszych przepisów dotyczących praw 
obywateli państw trzecich powinno pozostać w gestii państw członkowskich. Dyrektywa musi 
jednak przynajmniej zawierać postanowienia określające ogólny zakres, w jakim państwa 
członkowskie mogą ograniczyć prawa przyznane na mocy art. 12 ust. 1. 

Poprawka 32
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
zasadę traktowania na równi z własnymi 
obywatelami:

2. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
zasadę traktowania na równi z własnymi 
obywatelami jedynie w następujących 
przypadkach:

Or. en



PE440.019v01-00 16/19 AM\810515PL.doc

PL

Poprawka 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele
Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) poprzez ograniczenie praw 
przyznanych na mocy ust. 1 lit. h) w 
zakresie mieszkalnictwa socjalnego do 
przypadków obywateli krajów trzecich, 
którzy przebywają na ich terytorium 
przynajmniej od trzech lat lub mają prawo 
przebywać na tym terytorium 
przynajmniej przez taki okres;

skreślona

Or. en

Poprawka 34
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) poprzez ograniczenie praw 
przyznanych na mocy ust. 1 lit. h) w 
zakresie mieszkalnictwa socjalnego do 
przypadków obywateli krajów trzecich, 
którzy przebywają na ich terytorium 
przynajmniej od trzech lat lub mają prawo 
przebywać na tym terytorium 
przynajmniej przez taki okres;

skreślona

Or. en
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Poprawka 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprzez ograniczenie praw 
przyznanych na mocy ust. 1 lit. a), b) i g) 
do pracowników z krajów trzecich, którzy 
są zatrudnieni;

skreślona

Or. en

Poprawka 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) poprzez ograniczenie praw 
przyznanych na mocy ust. 1 lit. e) do 
pracowników z krajów trzecich, którzy są 
zatrudnieni, z wyjątkiem zasiłku dla 
bezrobotnych.

skreślona

Or. en

Poprawka 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) poprzez ograniczenie praw 
przyznanych na mocy ust. 1 lit. e) do 
pracowników z krajów trzecich, którzy są 
zatrudnieni, z wyjątkiem zasiłku dla 

e) poprzez ograniczenie praw przyznanych 
na mocy ust. 1 lit. e), z wyjątkiem praw do 
zasiłku dla bezrobotnych przysługujących 
osobom, które nabyły te prawa w związku
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bezrobotnych. z wcześniejszym zatrudnieniem w 
odnośnym państwie członkowskim, do 
obywateli z krajów trzecich, którzy są 
zatrudnieni.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle zakresu stosowania niniejszej dyrektywy (tj. osoby przybywające do państwa 
członkowskiego w celu podjęcia pracy, jak również osoby, które posiadają pozwolenie na 
pobyt z prawem pracy) niezwykle ważne jest poruszenie w art. 12 kwestii systemów 
zabezpieczenia społecznego w oparciu o pobyt, poprzez utrzymanie prawa państw 
członkowskich do ograniczenia prawa do równego traktowania w zakresie zabezpieczenia 
społecznego do osób pracujących, aby uniknąć poważnych i głębokich zmian w systemach 
zabezpieczenia społecznego opartych na pobycie.

Poprawka 38
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pracownicy z państw trzecich, którzy 
przenoszą się do państwa trzeciego, lub 
osoby pozostające przy życiu po śmierci 
takiego pracownika, które przebywają 
w państwach trzecich i których prawa 
wynikają z praw tego pracownika, 
otrzymują z tytułu starości, inwalidztwa 
lub śmierci ustawowe świadczenia, które 
wynikają z poprzedniego zatrudnienia 
pracownika i do których osoby te nabyły 
prawa zgodnie z prawodawstwem 
określonym w art. 3 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 883/2004, na tych samych 
warunkach i w tej samej wysokości, co 
obywatele odnośnego państwa 
członkowskiego, którzy przenoszą się do 
państwa trzeciego. Państwa członkowskie 
mogą uzależnić stosowanie tego przepisu 
od warunku istnienia umów 
dwustronnych, w których uznano 
wzajemność przenoszenia praw rentowych 
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i emerytalnych oraz ustanowiono 
techniczne warunki współpracy.

Or. en

Poprawka 39
Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie muszą przyjąć 
niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
każde naruszenie praw określonych 
w niniejszej dyrektywie zostanie prawnie 
zaskarżone. 

Or. en


