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Poprawka 1
Sari Essayah

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 Unii prawa przysługujące 
pracownikom z krajów trzecich różnią się
w zależności od państwa członkowskiego,
w którym osoby te pracują, oraz od ich 
obywatelstwa. 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 państwa 
członkowskiego, ale niebędącym jeszcze 
rezydentami długoterminowymi, 
traktowanie na równi z własnymi 
obywatelami. Celem takich przepisów jest 
ustanowienie minimalnych 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 kraju 
trzeciego” zawarta w art. 2 lit. b) 
niniejszej dyrektywy oznacza, niezależnie 
od interpretacji pojęcia stosunku pracy
w innych przepisach UE, każdego 
obywatela kraju trzeciego, który został 
przyjęty na terytorium państwa 
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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 niniejszego wniosku jest sprecyzowanie, że definicja „pracownika z kraju 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 2
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel,
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 

(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
państwa członkowskiego, ale niebędącym 
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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.

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 3
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
dotyczyć obywateli krajów trzecich
objętych dyrektywą 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług
– w okresie oddelegowania do państwa 
członkowskiego – ani obywateli krajów 
trzecich wjeżdżających do państwa 
członkowskiego z tytułu zobowiązań 
zawartych w umowie międzynarodowej 
ułatwiającej wjazd i pobyt czasowy 
określonym kategoriom osób fizycznych 
związanym z wymianą handlową
i inwestycjami, ponieważ osób tych nie 
uznaje się za uczestników rynku pracy 
danego państwa członkowskiego.

(12) Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
oddelegowanych obywateli krajów 
trzecich. Nie powinno to uniemożliwiać 
obywatelom krajów trzecich legalnie 
przebywającym i legalnie zatrudnionym 
w państwie członkowskim oraz 
oddelegowanym do innego państwa 
członkowskiego dalszego korzystania 
z takiego samego traktowania co 
obywatele państwa członkowskiego 
pochodzenia w okresie oddelegowania,
w odniesieniu do wszystkich tych 
warunków zatrudnienia, na które nie 
wpływa stosowanie dyrektywy 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług.

Or. en



PE460.645v01-00 6/30 AM\859135PL.doc

PL

Poprawka 4
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Warunki pracy w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy obejmują co najmniej 
wynagrodzenie i warunki zwolnienia, 
bezpieczeństwo i higienę pracy, czas pracy 
oraz urlop, z uwzględnieniem 
obowiązujących układów zbiorowych.

Or. en

Poprawka 5
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Kwalifikacje zawodowe uzyskane 
przez obywatela kraju trzeciego w innych 
państwach członkowskich należy uznawać 
tak samo, jak w przypadku obywateli Unii, 
natomiast kwalifikacje uzyskane w kraju 
trzecim powinno się uwzględniać w sposób 
zgodny z przepisami dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych.

(15) Kwalifikacje zawodowe uzyskane 
przez obywatela kraju trzeciego w innym 
państwie członkowskim należy uznawać 
tak samo, jak w przypadku obywateli Unii, 
natomiast kwalifikacje uzyskane w kraju 
trzecim powinno się uwzględniać w sposób 
zgodny z przepisami dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych.
Przyznane pracownikom z krajów trzecich 
prawo do równego traktowania w zakresie 
uznawania dyplomów, świadectw i innych 
kwalifikacji zawodowych zgodnie
z odpowiednimi procedurami krajowymi 
nie wpływa na kompetencje państw 
członkowskich w zakresie dopuszczania 
tych pracowników z krajów trzecich do 
swoich rynków pracy.
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Or. en

Poprawka 6
Alejandro Cercas

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.



PE460.645v01-00 8/30 AM\859135PL.doc

PL

zabezpieczenia społecznego niż jest to 
przewidziane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym.

Or. en

Poprawka 7
Ria Oomen-Ruijten

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 
Wspólnocie1. 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 obywatelstwo2, 
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 

(16) Pracownikom z krajów trzecich 
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
pracowników przybywających do państwa 
członkowskiego bezpośrednio z kraju 
trzeciego. Niemniej jednak na mocy 
niniejszej dyrektywy nie powinno się 
przyznawać pracownikom z 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 unijnym. Ponadto 
niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać praw w przypadkach, które 
pozostają poza zakresem przepisów 
unijnych, na przykład w odniesieniu do 
członków rodziny przebywających w kraju 
trzecim. Niniejsza dyrektywa przyznaje 
prawa jedynie tym członkom rodziny, 
którzy dołączają do pracownika z kraju 
trzeciego, w którymkolwiek z państw 
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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.

członkowskich w ramach łączenia 
rodziny, lub tym członkom rodziny, którzy 
już legalnie przebywają w danym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 8
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Prawo Unii nie ogranicza prawa 
państw członkowskich do organizowania 
własnych systemów zabezpieczenia 
społecznego. Ponieważ odpowiednie 
przepisy nie zostały zharmonizowane na 
szczeblu UE, każde państwo członkowskie 
powinno samo w swoim ustawodawstwie 
określić warunki, na jakich przyznawane 
są świadczenia z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, a także kwotę takich 
świadczeń i okres, przez jaki są 
wypłacane. Wykonując to prawo, państwa 
członkowskie powinny jednak 
przestrzegać prawa Unii.

Or. en

Poprawka 9
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Państwa członkowskie powinny co 
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najmniej zapewnić równe traktowanie 
obywatelom krajów trzecich, którzy są 
zatrudnieni lub którzy po przepracowaniu 
minimalnego okresu zostali 
zarejestrowani jako bezrobotni.
Jakiekolwiek ograniczenia równego 
traktowania w zakresie zabezpieczenia 
społecznego na mocy niniejszej dyrektywy 
nie powinny wpływać na prawa przyznane
w związku ze stosowaniem rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. 
rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 
883/2004 i rozporządzenie (WE) 
nr 987/2009 na obywateli krajów trzecich, 
którzy nie są jeszcze objęci tymi 
rozporządzeniami jedynie ze względu na 
swoje obywatelstwo1.

1 Dz.U. L 344 z 29.12.2010, s. 1.

Or. en

Poprawka 10
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Równe traktowanie pracowników
z krajów trzecich nie dotyczy działań
w zakresie szkolenia zawodowego, które 
są finansowane w ramach systemów 
pomocy społecznej.

Or. en
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Poprawka 11
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) 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 12
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedury jednego wniosku o wydanie 
obywatelom krajów trzecich jednego 
zezwolenia na pobyt i pracę na terytorium 
państw członkowskich w celu 
uproszczenia procesu ich przyjmowania
i ułatwienia kontroli ich statusu oraz

a) procedury jednego wniosku o wydanie 
obywatelom krajów trzecich jednego 
zezwolenia na pobyt w celu podjęcia pracy
na terytorium państwa członkowskiego, 
aby uprościć procedury ich przyjmowania
i ułatwić kontrolę ich statusu oraz

Or. en

Poprawka 13
Alejandro Cercas

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 

b) „pracownik z kraju trzeciego” oznacza, 
niezależnie od wykładni pojęcia stosunku 
pracy w innych przepisach unijnych,
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członkowskiego i któremu przyznano
prawo do podjęcia legalnej pracy w tym 
państwie;

każdego obywatela kraju trzeciego, którego 
przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego, który legalnie na nim 
przebywa i ma prawo do podjęcia pracy
zgodnie z prawem krajowym lub praktyką 
obowiązującą w tym państwie;

Or. en

Poprawka 14
Ria Oomen-Ruijten

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 
każdego obywatela kraju trzeciego, którego 
przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego, który legalnie na nim 
przebywa i któremu przyznano prawo do 
podjęcia pracy w ramach płatnego 
zatrudnienia zgodnie z prawem krajowym 
lub zgodnie z praktyką krajową w tym 
państwie;

Or. en

Poprawka 15
Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera ba)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) do wszystkich obywateli krajów 
trzecich, chyba że na mocy innych 
przepisów UE przysługują im większe 
prawa.

Or. en
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Poprawka 16
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którzy są objęci przepisami dyrektywy 
96/71/WE w okresie oddelegowania;

skreślona

Or. en

Poprawka 17
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którzy są objęci przepisami dyrektywy 
96/71/WE w okresie oddelegowania;

b) którzy są objęci przepisami dyrektywy 
96/71/WE w okresie oddelegowania, i nie 
wpływa ona na odpowiedzialność państw 
członkowskich za otwarcie ich rynku 
pracy dla obywateli krajów trzecich i ich 
przyjęcie;

Or. en

Poprawka 18
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którzy są objęci przepisami dyrektywy 
96/71/WE w okresie oddelegowania;

b) którzy są oddelegowani – w okresie 
oddelegowania i objęci przepisami 
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dyrektywy 96/71/WE;

Or. en

Poprawka 19
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którzy są objęci przepisami dyrektywy 
96/71/WE w okresie oddelegowania;

b) którzy są oddelegowani – w okresie 
oddelegowania;

Or. en

Poprawka 20
Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którzy są objęci przepisami dyrektywy 
96/71/WE w okresie oddelegowania;

b) którzy są oddelegowani – w okresie 
oddelegowania;

Or. en

Poprawka 21
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pracownicy z kraju trzeciego są traktowani 
na równi z obywatelami danego państwa 
członkowskiego przynajmniej

Pracownicy z kraju trzeciego, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) i c), są 
traktowani na równi z obywatelami 
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w następujących dziedzinach: państwa członkowskiego, w którym 
przebywają, w następujących dziedzinach:

Or. en

Poprawka 22
Jean Lambert

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
i warunków zwolnienia oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu 
pracy, urlopu i procedur dyscyplinarnych,
z uwzględnieniem obowiązujących 
ogólnych układów zbiorowych i prawa do 
poszukiwania nowego zatrudnienia;

Or. en

Uzasadnienie

Migrantom, tak jak wszystkim innym pracownikom, musi przysługiwać prawo do wyboru
i zmiany pracodawcy zgodnie z konwencją 143 MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy).

Poprawka 23
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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;
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Or. en

Poprawka 24
Alejandro Cercas

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
i warunków zwolnienia oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu 
pracy i urlopu, z uwzględnieniem 
obowiązujących układów zbiorowych;

Or. en

Poprawka 25
Alejandro Cercas

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;
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Or. en

Poprawka 26
Ria Oomen-Ruijten

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 (WE) nr
883/2004;

Or. en

Poprawka 27
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ulg podatkowych; g) ulg podatkowych, pod warunkiem że 
pracownik jest uznany w danym państwie 
członkowskim za rezydenta do celów 
podatkowych;

Or. en
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Poprawka 28
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ulg podatkowych; g) ulg podatkowych, pod warunkiem że 
pracownik jest uznany w danym państwie 
członkowskim za rezydenta do celów 
podatkowych;

Or. en

Poprawka 29
Alejandro Cercas

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 dostępnych 
ogółowi społeczeństwa, w tym do procedur 
uzyskania zakwaterowania i pomocy
oferowanej przez urzędy pracy;

h) dostępu do towarów i usług oraz dostaw 
towarów i świadczenia usług dostępnych 
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 30
Ria Oomen-Ruijten

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 dostępnych 

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

ogółowi społeczeństwa, w tym do procedur 
uzyskania zakwaterowania zgodnie
z prawem krajowym; Niniejszy ustęp nie 
narusza swobody zawierania umów 
zgodnie z prawem unijnym i krajowym;

Or. en

Poprawka 31
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera ha)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) usług doradczych oferowanych przez 
urzędy pracy.

Or. en

Poprawka 32
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprzez żądanie przedstawienia dowodu 
wystarczającej znajomości języka jako 
warunku dostępu do kształcenia i szkoleń.
Dostęp do uczelni wyższych może być 
uzależniony od spełnienia szczególnych 
wymogów w zakresie wykształcenia;

skreślona

Or. en
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Poprawka 33
Ria Oomen-Ruijten

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprzez żądanie przedstawienia dowodu 
wystarczającej znajomości języka jako 
warunku dostępu do kształcenia i szkoleń. 
Dostęp do uczelni wyższych może być 
uzależniony od spełnienia szczególnych 
wymogów w zakresie wykształcenia;

a) na mocy ust. 1 lit. c):

– przez ograniczenie stosowania niniejszej 
zasady do tych pracowników z krajów 
trzecich, którzy są zatrudnieni;
– przez wykluczenie tych pracowników
z krajów trzecich, którzy zostali przyjęci 
na danym terytorium zgodnie z dyrektywą 
2004/114/WE;
– przez wykluczenie stypendiów i pożyczek 
na naukę i utrzymanie lub innych 
stypendiów i pożyczek;
– przez wprowadzenie szczególnych 
wymogów, w tym wymogu wystarczającej 
znajomości języka i wniesienia czesnego, 
zgodnie z prawem krajowym,
w odniesieniu do dostępu do kształcenia 
na wyższych uczelniach i na poziomie 
powyżej średniego oraz do szkoleń 
zawodowych niezwiązanych bezpośrednio
z konkretnym zatrudnieniem;

Or. en
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Poprawka 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprzez ograniczenie praw przyznanych 
na mocy ust. 1 lit. c) w zakresie 
stypendiów naukowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 35
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprzez ograniczenie praw przyznanych 
na mocy ust. 1 lit. c) w zakresie 
stypendiów naukowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 36
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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 

skreślona
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przebywają na ich terytorium 
przynajmniej od trzech lat lub mają prawo 
przebywać na tym terytorium 
przynajmniej przez taki okres;

Or. en

Poprawka 37
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

Poprawka 38
Alejandro Cercas

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
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Poprawka 39
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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 40
Ria Oomen-Ruijten

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 41
Jean Lambert

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;

d) poprzez ograniczenie praw przyznanych 
na mocy ust. 1 lit. a) do pracowników
z krajów trzecich, którzy są zatrudnieni;
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Poprawka 42
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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 43
Jean Lambert

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 44
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(w odniesieniu do świadczeń związanych
z pobytem, lecz nie do świadczeń 
związanych z zatrudnieniem), jeżeli 
pozwolenie na pobyt zostało wydane
w celach innych niż praca, lecz zezwala 
na jej podjęcie.

Or. en

Poprawka 45
Ria Oomen-Ruijten

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.

e) przy czym prawa przyznane 
pracownikom z krajów trzecich na mocy 
ust. 1 lit. e) mogą zostać ograniczone 
wyłącznie w odniesieniu do osób, które są 
zatrudnione przez okres krótszy niż 6 
miesięcy, a nie można ich ograniczyć
w przypadku pracowników 
zarejestrowanych jako bezrobotni.
Ponadto państwa członkowskie mogą 
postanowić, że w odniesieniu do 
świadczeń rodzinnych ust. 1 lit. e) nie ma 
zastosowania do obywateli krajów 
trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na 
pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres 
nieprzekraczający 6 miesięcy, do 
obywateli krajów trzecich przyjętych
w celu podjęcia studiów lub do obywateli 
krajów trzecich upoważnionych do 
podjęcia pracy na podstawie wizy.

Or. en
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Poprawka 46
Sari Essayah

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.

e) poprzez ograniczenie praw przyznanych 
na mocy ust. 1 lit. e) do pracowników
z krajów trzecich, nie ograniczają jednak 
tych praw do pracowników z krajów 
trzecich, którzy są zatrudnieni lub którzy 
byli zatrudnieni przynajmniej przez okres 
6 miesięcy i są zarejestrowani jako 
bezrobotni. Ponadto państwa 
członkowskie mogą postanowić, że
w odniesieniu do świadczeń rodzinnych 
ust. 1 lit. e) nie ma zastosowania do 
obywateli krajów trzecich, którzy uzyskali 
zezwolenie na pracę na terytorium 
państwa członkowskiego na okres 
nieprzekraczający 6 miesięcy, do 
obywateli krajów trzecich przyjętych
w celu podjęcia studiów lub do obywateli 
krajów trzecich upoważnionych do 
podjęcia pracy na podstawie wizy.

Or. en

Poprawka 47
Gesine Meissner

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.

e) poprzez ograniczenie praw przyznanych 
na mocy ust. 1 lit. e) do pracowników
z krajów trzecich, nie ograniczają jednak 
tych praw do pracowników z krajów 
trzecich, którzy są zatrudnieni lub którzy 
byli zatrudnieni przynajmniej przez okres 
6 miesięcy i są zarejestrowani jako 
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bezrobotni.
Ponadto państwa członkowskie mogą 
postanowić, że w odniesieniu do 
świadczeń rodzinnych ust. 1 lit. e) nie ma 
zastosowania do obywateli krajów 
trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na 
pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres 
nieprzekraczający 6 miesięcy, do 
obywateli krajów trzecich przyjętych
w celu podjęcia studiów lub do obywateli 
krajów trzecich upoważnionych do 
podjęcia pracy na podstawie wizy.

Or. en

Poprawka 48
Ria Oomen-Ruijten

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) na mocy ust. 1 lit. g): 
poprzez ograniczenie do przypadków,
w których zarejestrowane lub zwyczajowe 
miejsce zamieszkania członków rodziny, 
dla których pracownik występuje
o świadczenia, znajduje się na terytorium 
danego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 49
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pracownicy z krajów trzecich 
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przenoszący się do kraju trzeciego lub –
w razie śmierci takiego pracownika –
pozostali przy życiu członkowie rodziny, 
których miejsce pobytu znajduje się
w państwie trzecim, a ich prawa wynikają
z praw tego pracownika, otrzymują 
ustawowe świadczenia z tytułu wieku, 
inwalidztwa lub śmierci, które wynikają
z poprzedniego zatrudnienia pracownika
i do których osoby te nabyły prawa 
zgodnie z prawodawstwem określonym
w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004, na tych samych warunkach i 
w tej samej wysokości co obywatele 
danego państwa członkowskiego 
przenoszący się do państwa trzeciego. 
Państwa członkowskie mogą uzależnić 
stosowanie tego przepisu od warunku 
istnienia umów dwustronnych, w których 
uznano wzajemność przenoszenia praw
rentowych i emerytalnych oraz 
ustanowiono techniczne warunki 
współpracy.

Or. en

Poprawka 50
Jean Lambert

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pracownicy z krajów trzecich 
przenoszący się do kraju trzeciego lub –
w razie śmierci takiego pracownika –
pozostali przy życiu członkowie rodziny, 
których miejsce pobytu znajduje się
w państwie trzecim, a ich prawa wynikają
z praw tego pracownika, otrzymują 
ustawowe świadczenia z tytułu wieku, 
inwalidztwa lub śmierci, które wynikają
z poprzedniego zatrudnienia pracownika
i do których osoby te nabyły prawa 
zgodnie z prawodawstwem określonym
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w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004, na tych samych warunkach i 
w tej samej wysokości co obywatele 
danego państwa członkowskiego 
przenoszący się do państwa trzeciego. 
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu składki na 
zabezpieczenie społeczne lub szczególne 
świadczenia emerytalne nie spowodują 
nabycia praw emerytalnych lub ich 
ostatecznej wypłaty, przed wyjazdem 
obywatel kraju trzeciego musi uzyskać 
zwrot.

Or. en

Uzasadnienie
Sytuację, w której świadomie wymaga się wnoszenia składek na rzecz systemów emerytalnych 
(w tym emerytury państwowej), wiedząc, że nie będą przysługiwać świadczenia, można uznać 
za przejaw dyskryminacji.

Poprawka 51
Ria Oomen-Ruijten

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pracownicy z krajów trzecich 
przenoszący się do kraju trzeciego lub –
w razie śmierci takiego pracownika –
pozostali przy życiu członkowie rodziny, 
których miejsce pobytu znajduje się
w państwie trzecim, a ich prawa wynikają
z praw tego pracownika, otrzymują 
ustawowe świadczenia z tytułu wieku, 
inwalidztwa lub śmierci, które wynikają
z poprzedniego zatrudnienia pracownika
i do których osoby te nabyły prawa 
zgodnie z prawodawstwem określonym
w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004.

Or. en
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Poprawka 52
Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie, 
nie naruszając praw i zasad określonych
w Europejskiej Karcie Społecznej z dnia 
18 października 1961 r. oraz
w Europejskiej konwencji o statusie 
prawnym pracowników migrujących
z dnia 24 listopada 1977 r. 

Or. en


