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Poprawka 24
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 79 ust. 2 lit. a) i b),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 79 ust. 2 lit. a) i b) oraz art. 79 ust. 5,

Or. en

Poprawka 25
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej, a w szczególności jej 
art. 15 ust. 3 oraz art. 27, 28, 31 i 33,

Or. en

Poprawka 26
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając konwencję nr 102 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą minimalnych norm 
zabezpieczenia społecznego,

Or. en
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Poprawka 27
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając konwencję nr 118 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości traktowania własnych 
i obcych obywateli w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego,

Or. en

Poprawka 28
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając konwencję nr 143 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą migracji w niewłaściwych 
warunkach oraz popierania równości 
szans i traktowania pracowników 
migrujących,

Or. en

Poprawka 29
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 e (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając konwencję nr 97 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
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dotyczącą pracowników migrujących,

Or. en

Poprawka 30
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komunikat Komisji zatytułowany 
„Europa 2020: strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
stawia przed Unią cel przekształcenia 
gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy 
i innowacji, zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych dla przedsiębiorstwa 
oraz lepszego dopasowywania popytu i 
podaży na rynku pracy. W tym szerszym 
kontekście należy przyjrzeć się środkom, 
które ułatwią kadrze kierowniczej, 
specjalistom i absolwentom odbywającym 
staż przybycie do Unii w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

(3) Komunikat Komisji zatytułowany 
„Europa 2020: strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
stawia przed Unią cel przekształcenia 
gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy 
i innowacji, zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych dla przedsiębiorstwa 
oraz lepszego dopasowywania popytu i
podaży na rynku pracy. W tym szerszym 
kontekście można przyjrzeć się środkom, 
które usprawnią procedury i wyznaczą 
wspólne ramy zapewniające równe prawa
kadrze kierowniczej, specjalistom lub
absolwentom odbywającym staż, aby 
mogli przybyć do Unii w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 31
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Obywatele państw trzecich, którzy 
posiadają zezwolenie na pracę na 
terytorium państw członkowskich, mają 
prawo do takich samych warunków pracy, 
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z jakich korzystają obywatele Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 32
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wynikiem przenoszenia kluczowych 
pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa 
są nowe umiejętności i wiedza, innowacje 
oraz zwiększenie możliwości 
ekonomicznych przedsiębiorstw 
przyjmujących, co przyczynia się do 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w 
Europie przy jednoczesnym wspieraniu
przepływu inwestycji w całej UE. Sprawnie 
zarządzane przeniesienia z państw trzecich 
mogą również ułatwić przeniesienia z 
przedsiębiorstw UE do przedsiębiorstw 
państw trzecich i zapewnić UE silniejszą 
pozycję w jej relacjach z partnerami 
międzynarodowymi.
Ułatwienie przeniesień wewnątrz 

przedsiębiorstwa umożliwia grupom 
wielonarodowym lepsze wykorzystanie ich 
zasobów ludzkich.

(6) Wynikiem przenoszenia kluczowych 
pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa 
są nowe umiejętności i wiedza, innowacje 
oraz zwiększenie możliwości 
ekonomicznych przedsiębiorstw 
przyjmujących, co przyczynia się do 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w 
Europie przy jednoczesnym wspieraniu
zwiększania konkurencyjności
gospodarczej w całej UE.  Sprawnie 
zarządzane przeniesienia z państw trzecich 
mogą również ułatwić przeniesienia z 
przedsiębiorstw UE do przedsiębiorstw 
państw trzecich i zapewnić UE silniejszą 
pozycję w jej relacjach z partnerami 
międzynarodowymi. Ułatwienie 
przeniesień wewnątrz przedsiębiorstwa 
umożliwia grupom wielonarodowym 
lepsze wykorzystanie ich zasobów 
ludzkich.

Or. lt

Poprawka 33
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zasady ustanowione w niniejszej 
dyrektywie są korzystne również dla 
państw pochodzenia migrantów, ponieważ 
migracja czasowa wspiera przenoszenie
umiejętności, wiedzy, technologii i know-
how.

(7) Zasady ustanowione w niniejszej 
dyrektywie mogą być korzystne również 
dla państw pochodzenia migrantów, 
ponieważ ta migracja czasowa może w 
odpowiednich warunkach sprzyjać
przenoszeniu umiejętności, wiedzy, 
technologii i know-how.

Or. en

Poprawka 34
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana bez uszczerbku dla zasady 
preferencji unijnej w odniesieniu do 
dostępu do rynku pracy w państwach 
członkowskich, wyrażonej w 
odpowiednich przepisach aktów 
przystąpienia. Zgodnie z tą zasadą państwa 
członkowskie, w okresie stosowania 
środków krajowych lub środków 
wynikających z umów dwustronnych, 
powinny przyznawać pierwszeństwo 
dostępu do ich rynku pracy pracownikom 
będącym obywatelami państw 
członkowskich przed pracownikami 
będącymi obywatelami państw trzecich.

(8) Niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana bez uszczerbku dla zasady 
preferencji unijnej w odniesieniu do 
dostępu do rynku pracy w państwach 
członkowskich, wyrażonej w 
odpowiednich przepisach aktów 
przystąpienia. Zgodnie z tą zasadą państwa 
członkowskie, w okresie stosowania 
środków krajowych lub środków 
wynikających z umów dwustronnych, 
powinny przyznawać pierwszeństwo 
dostępu do ich rynku pracy pracownikom 
będącym ich własnymi obywatelami lub 
obywatelami innych państw 
członkowskich przed pracownikami 
będącymi obywatelami państw trzecich.

Or. en

Poprawka 35
Thomas Mann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana bez uszczerbku dla zasady 
preferencji unijnej w odniesieniu do 
dostępu do rynku pracy w państwach 
członkowskich, wyrażonej w 
odpowiednich przepisach aktów 
przystąpienia. Zgodnie z tą zasadą państwa 
członkowskie, w okresie stosowania 
środków krajowych lub środków 
wynikających z umów dwustronnych, 
powinny przyznawać pierwszeństwo 
dostępu do ich rynku pracy pracownikom 
będącym obywatelami państw 
członkowskich przed pracownikami 
będącymi obywatelami państw trzecich.

(8) Niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana bez uszczerbku dla zasady 
preferencji unijnej w odniesieniu do 
dostępu do rynku pracy w państwach 
członkowskich, wyrażonej w 
odpowiednich przepisach aktów 
przystąpienia. Zgodnie z tą zasadą państwa 
członkowskie, w okresie stosowania 
środków krajowych lub środków 
wynikających z umów dwustronnych, 
powinny przyznawać pierwszeństwo 
dostępu do ich rynku pracy pracownikom 
będącym obywatelami państw 
członkowskich przed pracownikami 
będącymi obywatelami państw trzecich.
Jednocześnie zarówno obywatele Unii, jak 
i państw trzecich muszą obowiązkowo 
przestrzegać krajowych przepisów 
dotyczących wynagrodzeń minimalnych 
oraz podstawowych norm państwa, w 
którym wykonywana jest praca (zasada 
miejsca pracy).

Or. de

Poprawka 36
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana bez uszczerbku dla zasady 
preferencji unijnej w odniesieniu do 
dostępu do rynku pracy w państwach 
członkowskich, wyrażonej w 
odpowiednich przepisach aktów 
przystąpienia. Zgodnie z tą zasadą państwa 
członkowskie, w okresie stosowania 

(8) Niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana bez uszczerbku dla zasady 
preferencji unijnej w odniesieniu do 
dostępu do rynku pracy w państwach 
członkowskich, wyrażonej w 
odpowiednich przepisach aktów 
przystąpienia. Zgodnie z tą zasadą państwa 
członkowskie, w okresie stosowania 
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środków krajowych lub środków 
wynikających z umów dwustronnych, 
powinny przyznawać pierwszeństwo 
dostępu do ich rynku pracy pracownikom 
będącym obywatelami państw 
członkowskich przed pracownikami 
będącymi obywatelami państw trzecich.

środków krajowych lub środków 
wynikających z umów dwustronnych, 
powinny przyznawać pierwszeństwo 
dostępu do ich rynku pracy pracownikom 
będącym obywatelami państw 
członkowskich przed pracownikami 
będącymi obywatelami państw trzecich.
Konieczność zachowania tej zasady nie 
może być jednak powodem odstąpienia od 
zasady równości wynagrodzeń za taką 
samą pracę zarówno w odniesieniu do 
pracowników z państw członkowskich, jak 
i obywateli państw trzecich. Niniejsza 
dyrektywa powinna być stosowana przy 
pełnym poszanowaniu zasady swobodnego 
przepływu pracowników wewnątrz Unii 
oraz zniesienia wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową w 
zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy i zatrudnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 45 Traktatu stanowi, że swobodny przepływ pracowników idzie w parze ze 
zniesieniem wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

Poprawka 37
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Niniejsza dyrektywa powinna 
określać warunki i prawa pracowników 
będących obywatelami państwa trzeciego 
w ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa, z pełnym 
poszanowaniem odpowiednich konwencji 
MOP.

Or. en
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Poprawka 38
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na potrzeby niniejszej dyrektywy 
pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstwa obejmują kadrę 
kierowniczą, specjalistów i absolwentów 
posiadających kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym, 
którzy obywają staż. Ich definicja opiera 
się na szczególnych zobowiązaniach Unii 
w ramach Układu ogólnego w sprawie 
handlu usługami (GATS) oraz 
dwustronnych umowach handlowych.
Zobowiązania podjęte w ramach Układu 
ogólnego w sprawie handlu usługami nie 
obejmują warunków wjazdu, pobytu i 
pracy. W związku z tym niniejsza 
dyrektywa uzupełnia i ułatwia stosowanie 
tych zobowiązań. Niniejsza dyrektywa 
obejmuje jednak szerszy zakres 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
niż zakres wynikający ze zobowiązań 
handlowych, ponieważ przeniesienie nie 
musi dotyczyć sektora usług i może brać 
początek w państwie, które nie jest stroną 
umowy handlowej.

(10) Na potrzeby niniejszej dyrektywy 
pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstwa obejmują kadrę 
kierowniczą, specjalistów i absolwentów 
posiadających kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym, 
którzy obywają staż. Ich definicja 
nawiązuje do europejskich ram 
kwalifikacji, określających europejskie 
ramy odniesienia do oceny kwalifikacji w 
sposób porównywalny i przejrzysty, z 
poszanowaniem Układu ogólnego w 
sprawie handlu usługami (GATS) i 
dwustronnych umów handlowych.

Or. en

Poprawka 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na potrzeby niniejszej dyrektywy (10) Na potrzeby niniejszej dyrektywy 



PE467.306v02-00 10/94 AM\871544PL.doc

PL

pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstwa obejmują kadrę 
kierowniczą, specjalistów i absolwentów 
posiadających kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym, 
którzy obywają staż. Ich definicja opiera 
się na szczególnych zobowiązaniach Unii 
w ramach Układu ogólnego w sprawie 
handlu usługami (GATS) oraz 
dwustronnych umowach handlowych. 
Zobowiązania podjęte w ramach Układu 
ogólnego w sprawie handlu usługami nie 
obejmują warunków wjazdu, pobytu i 
pracy. W związku z tym niniejsza
dyrektywa uzupełnia i ułatwia stosowanie 
tych zobowiązań. Niniejsza dyrektywa 
obejmuje jednak szerszy zakres 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
niż zakres wynikający ze zobowiązań 
handlowych, ponieważ przeniesienie nie 
musi dotyczyć sektora usług i może brać 
początek w państwie, które nie jest stroną 
umowy handlowej.

pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstwa obejmują kadrę 
kierowniczą oraz specjalistów 
posiadających kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym. 
Ich definicja opiera się na szczególnych 
zobowiązaniach Unii w ramach Układu 
ogólnego w sprawie handlu usługami 
(GATS) oraz dwustronnych umowach 
handlowych. Zobowiązania podjęte w 
ramach Układu ogólnego w sprawie handlu 
usługami nie obejmują warunków wjazdu, 
pobytu i pracy. W związku z tym niniejsza 
dyrektywa uzupełnia i ułatwia stosowanie 
tych zobowiązań. Niniejsza dyrektywa 
obejmuje jednak szerszy zakres 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
niż zakres wynikający ze zobowiązań 
handlowych, ponieważ przeniesienie nie 
musi dotyczyć sektora usług i może brać 
początek w państwie, które nie jest stroną 
umowy handlowej.

Or. de

Poprawka 40
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na potrzeby niniejszej dyrektywy 
pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstwa obejmują kadrę 
kierowniczą, specjalistów i absolwentów 
posiadających kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym, 
którzy obywają staż. Ich definicja opiera 
się na szczególnych zobowiązaniach Unii 
w ramach Układu ogólnego w sprawie 
handlu usługami (GATS) oraz 
dwustronnych umowach handlowych. 
Zobowiązania podjęte w ramach Układu 

(10) Na potrzeby niniejszej dyrektywy 
pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstwa obejmują kadrę 
kierowniczą, specjalistów i absolwentów 
posiadających kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym
oraz kwalifikacje zawodowe, którzy 
obywają staż. Pracownicy przenoszeni 
w ramach jednego przedsiębiorstwa mają 
być zatrudniani na stanowiskach 
wymagających wysokich kwalifikacji. Ich 
definicja opiera się na szczególnych 
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ogólnego w sprawie handlu usługami nie 
obejmują warunków wjazdu, pobytu i 
pracy. W związku z tym niniejsza 
dyrektywa uzupełnia i ułatwia stosowanie 
tych zobowiązań. Niniejsza dyrektywa 
obejmuje jednak szerszy zakres 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
niż zakres wynikający ze zobowiązań 
handlowych, ponieważ przeniesienie nie 
musi dotyczyć sektora usług i może brać 
początek w państwie, które nie jest stroną 
umowy handlowej.

zobowiązaniach Unii w ramach Układu 
ogólnego w sprawie handlu usługami 
(GATS) oraz dwustronnych umowach 
handlowych. Zobowiązania podjęte w 
ramach Układu ogólnego w sprawie handlu 
usługami nie obejmują warunków wjazdu, 
pobytu i pracy. W związku z tym niniejsza 
dyrektywa uzupełnia i ułatwia stosowanie 
tych zobowiązań. Niniejsza dyrektywa 
obejmuje jednak szerszy zakres 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
niż zakres wynikający ze zobowiązań 
handlowych, ponieważ przeniesienie nie 
musi dotyczyć sektora usług i może brać 
początek w państwie, które nie jest stroną 
umowy handlowej.

Or. en

Poprawka 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług. Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantuje, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

(11) Niniejsza dyrektywa ma na celu 
ochronę pracowników oraz zapewnienie 
uczciwej konkurencji między 
przedsiębiorstwami w państwach 
członkowskich i przedsiębiorstwami 
mającymi siedzibę w państwach trzecich, 
ponieważ gwarantuje, że te ostatnie nie 
będą mogły wykorzystywać niższych 
standardów pracy do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej.
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Or. de

Poprawka 42
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia
usług. Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantuje, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
lokalni. Pracownicy przenoszeni 
w ramach przedsiębiorstwa powinni być 
traktowani tak samo jak obywatele 
przyjmującego państwa członkowskiego 
lub pracownicy etatowi nie tylko pod 
względem wynagrodzenia, ale również 
warunków zatrudnienia. Ta równość nie 
powinna ograniczać się do powszechnie 
obowiązujących układów zbiorowych
pracy, lecz obejmować również wszystkie 
przepisy ustawowe, wykonawcze lub 
administracyjne, orzeczenia arbitrażu 
i układy zbiorowe pracy, łącznie z 
porozumieniami w ramach 
przedsiębiorstw, w celu zapewnienia 
stosowania zasady równej płacy za równą 
pracę w tym samym miejscu. Wymóg ten 
ma na celu ochronę pracowników oraz 
zapewnienie uczciwej konkurencji między 
przedsiębiorstwami w państwach 
członkowskich i przedsiębiorstwami 
mającymi siedzibę w państwach trzecich, 
ponieważ gwarantuje, że te ostatnie nie 
będą mogły wykorzystywać niższych 
standardów pracy do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej.

Or. de

Poprawka 43
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług. Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantuje, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni być traktowani 
pod względem warunków pracy co 
najmniej tak samo jak obywatele 
przyjmujących państw członkowskich. 
Wymogi te mają na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stwierdza w art. 15 ust. 3: „Obywatele państw 
trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium państw członkowskich, mają 
prawo do takich samych warunków pracy, z jakich korzystają obywatele Unii.”

Poprawka 44
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co lokalni 
pracownicy, a także ze wszystkich praw 
wynikających z przepisów ustawowych i 
powszechnie obowiązujących lokalnych 
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Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług. Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantuje, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

układów zbiorowych, łącznie z umowami 
w ramach przedsiębiorstw. Konieczne jest 
bezwzględne stosowanie zasady równej 
płacy za równą pracę w tym samym 
miejscu. Wymogi te mają na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantują, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Or. de

Poprawka 45
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług. 
Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantuje, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z 
warunków zatrudnienia zapewniających 
co najmniej taki sam poziom ochrony jak 
ten określony w dyrektywie 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług. 
Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantuje, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Or. en
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Poprawka 46
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług. 
Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantuje, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług, 
oraz przestrzegać tych samych 
zobowiązań, co pracownicy delegowani. 
Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników, zapobieżenie zjawisku 
dumpingu socjalnego, oraz zapewnienie 
uczciwej konkurencji między 
przedsiębiorstwami w państwach 
członkowskich i przedsiębiorstwami 
mającymi siedzibę w państwach trzecich, 
ponieważ gwarantuje, że te ostatnie nie 
będą mogły wykorzystywać niższych 
standardów pracy do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej.

Or. it

Poprawka 47
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
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mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług.
Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantuje, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług.
Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni być traktowani 
tak samo jak obywatele przyjmującego 
państwa członkowskiego lub stali 
pracownicy, zarówno jeżeli chodzi o 
wynagrodzenie jak i warunki pracy i 
zatrudnienia, a w szczególności wysokość 
świadczeń z tytułu ochrony socjalnej. 
Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników, zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 
państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantuje, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej, 
oraz przede wszystkim zapobieganie 
dumpingowi socjalnemu.

Or. fr

Poprawka 48
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa powinni korzystać z tych
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług. 
Wymóg ten ma na celu ochronę 
pracowników oraz zapewnienie uczciwej 
konkurencji między przedsiębiorstwami w 

(11) Przepisy dyrektywy 96/71/WE 
dotyczącej delegowania pracowników 
mają pełne zastosowanie do pracowników 
przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa 
będących obywatelami państw trzecich.
Pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa będący obywatelami 
państw trzecich muszą korzystać z tych 
samych warunków pracy, co pracownicy 
delegowani, których pracodawca posiada 
siedzibę na terenie Unii Europejskiej na 
mocy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
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państwach członkowskich i 
przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w 
państwach trzecich, ponieważ gwarantuje, 
że te ostatnie nie będą mogły 
wykorzystywać niższych standardów pracy 
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług. 
Wymóg ten ma zapewnia ochronę 
pracowników oraz uczciwą konkurencję
między przedsiębiorstwami w państwach 
członkowskich i przedsiębiorstwami 
mającymi siedzibę w państwach trzecich, 
ponieważ gwarantuje, że te ostatnie nie 
będą mogły wykorzystywać niższych 
standardów pracy do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej. W szczególności 
pracowników przenoszonych w ramach 
przedsiębiorstwa będących obywatelami 
państw trzecich obowiązują zawsze 
przepisy dotyczące wynagrodzeń 
minimalnych oraz podstawowe warunki 
obowiązujące w kraju przyjmującym UE, 
w którym wykonywana jest praca (zasada 
miejsca pracy). Warunki podstawowe 
określone w art. 3 dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników są wiążące dla 
wszystkich przedsiębiorstw i pracowników 
przenoszonych wewnątrz 
przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, 
gdzie znajduje się główna siedziba 
przedsiębiorstwa lub gdzie znajduje się 
miejsce zamieszkania takiego pracownika.

Or. de

Poprawka 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie dopilnowują 
wdrażania odpowiednich mechanizmów 
kontroli oraz skutecznych inspekcji w celu 
zapewnienia należytego wprowadzenia w 
życie niniejszej dyrektywy. W tym celu 
udostępniają one właściwym organom 
wystarczające uprawnienia i zasoby. 
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Wyniki tych inspekcji są gromadzone w 
ramach odpowiedniej sprawozdawczości i 
służą lepszemu wdrożeniu niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 50
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Warunki pracy w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy obejmują co najmniej 
wynagrodzenie i warunki zwolnienia, 
bezpieczeństwo i higienę pracy, czas pracy 
oraz urlop, a także życie rodzinne i 
zawodowe, z uwzględnieniem 
obowiązujących układów zbiorowych.

Or. en

Poprawka 51
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zagwarantować, że pracownik 
przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa 
będzie posiadał umiejętności szczególne 
dla jednostki przyjmującej, państwo 
członkowskie może wymagać, aby 
pracownik przenoszony był zatrudniony w 
ramach tej samej grupy przedsiębiorstw 
przez okres przynajmniej 12 miesięcy 
przed przeniesieniem.

(12) Aby zagwarantować, że pracownik 
przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa 
będzie posiadał umiejętności szczególne 
dla jednostki przyjmującej, państwo 
członkowskie powinno wymagać, aby 
pracownik przenoszony był zatrudniony w 
ramach tej samej grupy przedsiębiorstw 
przez okres przynajmniej 12 miesięcy 
przed przeniesieniem.

Or. en
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Poprawka 52
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponieważ przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa polega na migracji 
czasowej, wnioskodawca musi przedstawić 
dowody na to, że obywatel państwa 
trzeciego po zakończeniu przydzielonego 
zadania będzie mógł przenieść się z 
powrotem do jednostki należącej do tej 
samej grupy i mającej siedzibę w państwie 
trzecim. Dowód mogą stanowić właściwe 
postanowienia umowy o pracę. Należy 
przedstawić list wyznaczający zakres 
obowiązków, który jest dowodem, że 
pracownik kadry kierowniczej lub 
specjalista będący obywatelem państwa 
trzeciego posiada kwalifikacje zawodowe 
potrzebne w państwie członkowskim, do 
którego został przyjęty w celu zajmowania 
stanowiska lub wykonywania zawodu 
regulowanego.

(13) Ponieważ przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa polega na migracji 
czasowej, wnioskodawca musi przedstawić 
dowody na to, że umowa o pracę 
obywatela państwa trzeciego będzie ważna 
również po zakończeniu przeniesienia i że 
po zakończeniu przydzielonego zadania 
pracownik będzie mógł przenieść się z 
powrotem do jednostki należącej do tej 
samej grupy i mającej siedzibę w państwie 
trzecim. Dowód mogą stanowić właściwe 
postanowienia umowy o pracę. Należy 
przedstawić list wyznaczający zakres 
obowiązków, który jest dowodem, że 
pracownik kadry kierowniczej lub 
specjalista będący obywatelem państwa 
trzeciego posiada kwalifikacje zawodowe 
potrzebne w państwie członkowskim, do 
którego został przyjęty w celu zajmowania 
stanowiska lub wykonywania zawodu 
regulowanego.

Or. en

Poprawka 53
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponieważ przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa polega na migracji 
czasowej, wnioskodawca musi przedstawić 
dowody na to, że obywatel państwa 
trzeciego po zakończeniu przydzielonego 

(13) Ponieważ przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa polega na migracji 
czasowej, wnioskodawca musi przedstawić 
dowody na to, że obywatel państwa 
trzeciego po zakończeniu przydzielonego 
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zadania będzie mógł przenieść się z 
powrotem do jednostki należącej do tej 
samej grupy i mającej siedzibę w państwie 
trzecim. Dowód mogą stanowić właściwe 
postanowienia umowy o pracę. Należy 
przedstawić list wyznaczający zakres 
obowiązków, który jest dowodem, że 
pracownik kadry kierowniczej lub 
specjalista będący obywatelem państwa 
trzeciego posiada kwalifikacje zawodowe 
potrzebne w państwie członkowskim, do 
którego został przyjęty w celu zajmowania 
stanowiska lub wykonywania zawodu 
regulowanego.

zadania przeniesie się z powrotem do 
jednostki należącej do tej samej grupy i 
mającej siedzibę w państwie trzecim. 
Dowód mogą stanowić właściwe 
postanowienia umowy o pracę. Należy 
przedstawić list wyznaczający zakres 
obowiązków, który jest dowodem, że 
pracownik kadry kierowniczej lub 
specjalista będący obywatelem państwa 
trzeciego posiada kwalifikacje zawodowe 
potrzebne w państwie członkowskim, do 
którego został przyjęty w celu zajmowania 
stanowiska lub wykonywania zawodu 
regulowanego.

Or. it

Poprawka 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Obywatele państw trzecich, którzy 
wnioskują o przyjęcie jako absolwenci 
odbywający staż, powinni przedstawić 
dowód posiadania wymaganych 
kwalifikacji uzyskanych w ramach 
kształcenia na poziomie wyższym, tj. 
dyplom, świadectwo lub inny dowód 
posiadania kwalifikacji formalnych, 
potwierdzający pomyślne ukończenie 
studiów wyższych trwających co najmniej 
trzy lata. Ponadto muszą oni przedstawić 
umowę dotyczącą stażu, łącznie z opisem 
programu szkolenia, jego czasem oraz 
warunkami nadzoru nad stażystami w 
trakcie programu szkolenia, która ma 
stanowić dowód, że absolwenci będą 
odbywać rzeczywisty staż, a nie 
wykonywać zwykłą pracę.

skreślony

Or. de
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Poprawka 55
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Jeśli warunek ten pozostaje w zgodzie 
z zasadą preferencji unijnej wyrażonej we 
właściwych przepisach aktów 
przystąpienia, nie powinien być wymagany 
test rynku pracy, ponieważ pozostawałoby 
to w sprzeczności z celem, dla którego 
ustanowiono przejrzysty i uproszczony 
system przyjmowania pracowników 
przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa.

(15) Jeśli warunek ten pozostaje w zgodzie 
z zasadą preferencji unijnej wyrażonej we 
właściwych przepisach aktów 
przystąpienia, nie powinien być wymagany 
test rynku pracy, ponieważ pozostawałoby 
to w sprzeczności z celem, dla którego 
ustanowiono przejrzysty i uproszczony 
system przyjmowania pracowników 
przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa.
Jedyny wyjątek stanowią budownictwo i 
rzemiosło, łącznie z pokrewnymi 
sektorami gospodarki, zgodnie z kodem 
NACE F oraz N81.2.1 i N81.2.2. W ich 
przypadku państwa członkowskie mogą 
przeprowadzać testy rynku pracy.

Or. de

Poprawka 56
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Państwa członkowskie powinny 
przewidzieć odpowiednie kary, takie jak 
kary finansowe, w przypadku 
niezastosowania się do warunków 
określonych w niniejszej dyrektywie. Kary 
te mogłyby być nakładane na jednostkę 
przyjmującą.

(18) Państwa członkowskie powinny 
przewidzieć odpowiednie kary, takie jak 
kary finansowe, w przypadku 
niezastosowania się do warunków 
określonych w niniejszej dyrektywie, jak 
również niezbędną inspekcję pracy w celu 
zapewnienia zgodności. Kary te mogłyby 
być nakładane na jednostkę przyjmującą.
Wszystkie sankcje powinny być 
odpowiednie, proporcjonalne 
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i odstraszające. Pracownik i jego rodzina 
mają prawo do pobytu w przyjmującym 
państwie członkowskim do czasu 
zakończenia takiego postępowania.

Or. en

Poprawka 57
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Dyrektywa nie powinna naruszać 
warunków świadczenia usług w ramach 
art. 56 Traktatu. W szczególności niniejsza 
dyrektywa nie powinna wpływać na 
warunki zatrudnienia, które na mocy 
dyrektywy 96/71/WE mają zastosowanie 
do pracowników oddelegowanych przez 
przedsiębiorstwo z siedzibą w państwie 
członkowskim w celu świadczenia usług 
na terytorium innego państwa 
członkowskiego. Niniejsza dyrektywa nie 
ma zastosowania do obywateli państw 
trzecich oddelegowanych przez 
przedsiębiorstwa z siedzibą w państwie 
członkowskim w ramach świadczenia 
usług zgodnie z dyrektywą 96/71/WE. W 
konsekwencji obywatele państw trzecich, 
którzy uzyskali zezwolenie na pobyt w 
ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa, nie mogą korzystać z 
przepisów dyrektywy 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług. Niniejsza dyrektywa 
nie powinna skutkować preferencyjnym 
traktowaniem przedsiębiorstw z siedzibą w 
państwie trzecim w stosunku do 
przedsiębiorstw z siedzibą w państwie 
członkowskim, zgodnie z art. 1 ust 4 
dyrektywy 96/71/WE.

(22) Dyrektywa nie powinna naruszać 
warunków świadczenia usług w ramach 
art. 56 Traktatu. Niniejsza dyrektywa nie 
ma zastosowania do obywateli państw 
trzecich oddelegowanych przez 
przedsiębiorstwa w ramach świadczenia 
usług objętych dyrektywą 96/71/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić, który akt prawny ma zastosowanie do zainteresowanego.

Poprawka 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych gałęzi zabezpieczenia społecznego, 
o których mowa w art. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Ponieważ 
niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
umów dwustronnych, prawa do
ubezpieczenia społecznego przysługujące 
pracownikom z państw trzecich 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
na mocy umów dwustronnych zawartych 
między państwem członkowskim, do 
którego pracownik został przyjęty a jego 
państwem pochodzenia, mogą być szersze 
niż prawa do zabezpieczenia społecznego, 
z których pracownik przenoszony 
korzystałby na mocy prawa krajowego.
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać szerszych praw niż prawa już 
przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli państw trzecich, których interesy 
mają charakter transgraniczny między 
państwami członkowskimi.

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych działów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać szerszych praw niż prawa już 
przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli państw trzecich, których interesy 
mają charakter transgraniczny między 
państwami członkowskimi.

Or. en
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Poprawka 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych gałęzi zabezpieczenia społecznego, 
o których mowa w art. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Ponieważ 
niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
umów dwustronnych, prawa do 
ubezpieczenia społecznego przysługujące 
pracownikom z państw trzecich 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
na mocy umów dwustronnych zawartych 
między państwem członkowskim, do 
którego pracownik został przyjęty a jego 
państwem pochodzenia, mogą być szersze 
niż prawa do zabezpieczenia społecznego, 
z których pracownik przenoszony 
korzystałby na mocy prawa krajowego.
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać szerszych praw niż prawa już 
przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli państw trzecich, których 
interesy mają charakter transgraniczny 
między państwami członkowskimi.

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych gałęzi zabezpieczenia społecznego, 
o których mowa w art. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Ponieważ 
niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
umów dwustronnych, prawa do 
ubezpieczenia społecznego przysługujące 
pracownikom z państw trzecich 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
na mocy umów dwustronnych zawartych 
między państwem członkowskim, do 
którego pracownik został przyjęty a jego 
państwem pochodzenia, mogą być szersze 
niż prawa do zabezpieczenia społecznego, 
z których pracownik przenoszony 
korzystałby na mocy prawa krajowego.

Or. de

Poprawka 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych gałęzi zabezpieczenia społecznego, 
o których mowa w art. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Ponieważ 
niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
umów dwustronnych, prawa do 
ubezpieczenia społecznego przysługujące 
pracownikom z państw trzecich 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
na mocy umów dwustronnych zawartych 
między państwem członkowskim, do 
którego pracownik został przyjęty a jego 
państwem pochodzenia, mogą być szersze 
niż prawa do zabezpieczenia społecznego, 
z których pracownik przenoszony 
korzystałby na mocy prawa krajowego.
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać szerszych praw niż prawa już 
przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli państw trzecich, których 
interesy mają charakter transgraniczny 
między państwami członkowskimi.

(23) Objęcie odpowiednim 
zabezpieczeniem społecznym 
pracowników przenoszonych wewnątrz 
przedsiębiorstwa i członków ich rodzin jest 
kluczowym elementem niniejszej 
dyrektywy, ważnym dla zapewnienia 
godziwych warunków pracy i życia 
podczas pobytu w Unii. Obywatelom 
państw trzecich w ramach przeniesienia 
wewnątrz przedsiębiorstwa należy 
zapewnić równe traktowanie. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na przepisy 
zapewniające równe traktowanie w 
zakresie zabezpieczenia społecznego na 
mocy prawa krajowego w odniesieniu do 
tych działów zabezpieczenia społecznego, 
o których mowa w art. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Nie
naruszając umów dwustronnych 
zapewniających lepsze zabezpieczenie 
społeczne, niniejsza dyrektywa ma na celu 
ustanowienie mechanizmów 
zapewniających skuteczne objęcie 
zabezpieczeniem społecznym w trakcie 
pobytu, a także w stosownych 
przypadkach mechanizmy eksportu praw 
nabytych.
Wszelkie ograniczenia równego 
traktowania w zakresie zabezpieczenia 
społecznego na mocy niniejszej dyrektywy 
powinny pozostawać bez uszczerbku dla 
praw przyznanych 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 państw trzecich, 
którzy nie są jeszcze objęci tymi 
rozporządzeniami jedynie ze względu na 
swoje obywatelstwo¹.
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____________
¹ Dz.U. L 344 z 29.12.2010, s. 1.

Or. en

Poprawka 61
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych gałęzi zabezpieczenia społecznego, 
o których mowa w art. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Ponieważ 
niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
umów dwustronnych, prawa do 
ubezpieczenia społecznego przysługujące 
pracownikom z państw trzecich 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
na mocy umów dwustronnych zawartych 
między państwem członkowskim, do 
którego pracownik został przyjęty a jego 
państwem pochodzenia, mogą być szersze 
niż prawa do zabezpieczenia społecznego, 
z których pracownik przenoszony 
korzystałby na mocy prawa krajowego. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać szerszych praw niż prawa już 
przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli państw trzecich, których interesy 
mają charakter transgraniczny między 
państwami członkowskimi.

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych działów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. 
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
równe traktowanie, jeżeli pracownik 
przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa 
podlega ochronie, gdyż jest objęty 
działami zabezpieczenia społecznego w 
kraju pochodzenia lub w inny sposób, i 
jeżeli zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego zainteresowany może być 
zwolniony z przepisów przyjmującego 
państwa członkowskiego dotyczących 
zabezpieczenia społecznego. Ponieważ 
niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
umów dwustronnych, prawa do 
zabezpieczenia społecznego przysługujące 
pracownikom z państw trzecich 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
na mocy umów dwustronnych zawartych 
między państwem członkowskim, do 
którego pracownik został przyjęty a jego 
państwem pochodzenia, mogą być szersze 
niż prawa do zabezpieczenia społecznego, 
z których pracownik przenoszony 
korzystałby na mocy prawa krajowego. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać szerszych praw niż prawa już 
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przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli państw trzecich, których interesy 
mają charakter transgraniczny między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 62
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych gałęzi zabezpieczenia społecznego, 
o których mowa w art. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Ponieważ 
niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
umów dwustronnych, prawa do 
ubezpieczenia społecznego przysługujące 
pracownikom z państw trzecich 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
na mocy umów dwustronnych zawartych 
między państwem członkowskim, do 
którego pracownik został przyjęty a jego 
państwem pochodzenia, mogą być szersze 
niż prawa do zabezpieczenia społecznego, 
z których pracownik przenoszony 
korzystałby na mocy prawa krajowego. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać szerszych praw niż prawa już 
przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli państw trzecich, których interesy 
mają charakter transgraniczny między 
państwami członkowskimi.

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych gałęzi zabezpieczenia społecznego, 
o których mowa w art. 3 (ust. 1 lit. a) do i)) 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. 
Ponieważ niniejsza dyrektywa nie narusza 
przepisów umów dwustronnych, prawa do 
ubezpieczenia społecznego przysługujące 
pracownikom z państw trzecich 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
na mocy umów dwustronnych zawartych 
między państwem członkowskim, do 
którego pracownik został przyjęty a jego 
państwem pochodzenia, mogą być szersze 
niż prawa do zabezpieczenia społecznego, 
z których pracownik przenoszony 
korzystałby na mocy prawa krajowego. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać szerszych praw niż prawa już 
przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli państw trzecich, których interesy 
mają charakter transgraniczny między 
państwami członkowskimi.
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Or. de

Poprawka 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych gałęzi zabezpieczenia społecznego, 
o których mowa w art. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego11 . Ponieważ 
niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
umów dwustronnych, prawa do 
ubezpieczenia społecznego przysługujące 
pracownikom z państw trzecich 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
na mocy umów dwustronnych zawartych 
między państwem członkowskim, do 
którego pracownik został przyjęty a jego 
państwem pochodzenia, mogą być szersze 
niż prawa do zabezpieczenia społecznego, 
z których pracownik przenoszony 
korzystałby na mocy prawa krajowego. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać szerszych praw niż prawa już 
przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli państw trzecich, których interesy 
mają charakter transgraniczny między 
państwami członkowskimi.

(23) Na mocy prawa krajowego należy 
zapewnić równe traktowanie w odniesieniu 
do tych gałęzi zabezpieczenia społecznego, 
o których mowa w art. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego11 . Ponieważ 
niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
umów dwustronnych, prawa do 
ubezpieczenia społecznego przysługujące 
pracownikom z państw trzecich 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
na mocy umów dwustronnych zawartych 
między państwem członkowskim, do 
którego pracownik został przyjęty a jego 
państwem pochodzenia, mogą być szersze 
niż prawa do zabezpieczenia społecznego, 
z których pracownik przenoszony 
korzystałby na mocy prawa krajowego. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać szerszych praw niż prawa już 
przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie wspólnotowym w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego dla 
obywateli państw trzecich, których interesy 
mają charakter transgraniczny między 
państwami członkowskimi. Przepisy 
niniejszej dyrektywy nie powinny odnosić 
się do sytuacji, w której pracownik 
delegowany objęty jest prawodawstwem 
państwa trzeciego w zakresie 
zabezpieczenia społecznego lub gdy płaci 
składki w państwie trzecim.

Or. pl
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Uzasadnienie

Należy uniknąć sytuacji, w której pracownik będzie objęty dwoma reżimami prawnymi i 
będzie opłacał skladki zarówno w Państwie Członkowskim jak i w państwie trzecim.

Poprawka 64
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

(27) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych i jest zgodna z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz w 
odpowiednich konwencjach MOP, takich 
jak konwencja nr 102 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotycząca minimalnych 
norm zabezpieczenia społecznego, 
konwencja nr 118 dotycząca równości 
traktowania własnych i obcych obywateli 
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, 
konwencja nr 143 dotycząca migracji w 
niewłaściwych warunkach oraz 
popierania równości szans i traktowania 
pracowników migrujących, a także 
konwencja nr 97 dotycząca pracowników 
migrujących.

Or. en

Poprawka 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Państwa członkowskie powinny 
niezwłocznie ratyfikować 
Międzynarodową konwencję o ochronie 
praw wszystkich 
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pracownikówmigrujących i członków ich 
rodzin, przyjętą przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w dniu 18 grudnia 1990 r.

Or. en

Poprawka 66
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Niezależnie od prawa właściwego 
dla stosunku pracy powinny mieć 
zastosowanie co najmniej przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
obowiązujące w miejscu pracy.

Or. en

Poprawka 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie bez naruszania 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

Poprawka 68
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki wjazdu i pobytu przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące obywateli państw 
trzecich i członków ich rodzin na 
terytorium państw członkowskich w 
ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa;

a) warunki wjazdu i pobytu przez okres nie
dłuższy niż trzy lata pracowników 
będących obywatelami państw trzecich i 
członków ich rodzin na terytorium państw 
członkowskich w ramach przeniesienia 
wewnątrz przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 69
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki wjazdu i pobytu przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące obywateli państw 
trzecich i członków ich rodzin na 
terytorium państw członkowskich w 
ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa;

a) warunki wjazdu i pobytu obywateli 
państw trzecich i członków ich rodzin na 
terytorium państw członkowskich w 
ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa;

Or. de

Poprawka 70
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunki wjazdu i pobytu przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące obywateli państw 
trzecich, o których mowa pod lit. a), w 
państwach członkowskich innych niż 
państwo członkowskie, które pierwsze 

b) warunki wjazdu i pobytu przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące pracowników 
będących obywatelami państw trzecich, o 
których mowa pod lit. a), w państwach 
członkowskich innych niż państwo 
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przyznaje danemu obywatelowi zezwolenie 
na pobyt na mocy niniejszej dyrektywy.

członkowskie, które pierwsze przyznaje 
danemu pracownikowi będącemu 
obywatelem zezwolenie na pobyt na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 71
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunki wjazdu i pobytu przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące obywateli państw 
trzecich, o których mowa pod lit. a), w 
państwach członkowskich innych niż 
państwo członkowskie, które pierwsze 
przyznaje danemu obywatelowi zezwolenie 
na pobyt na mocy niniejszej dyrektywy.

b) warunki wjazdu i pobytu obywateli 
państw trzecich, o których mowa pod lit. 
a), w państwach członkowskich innych niż 
państwo członkowskie, które pierwsze 
przyznaje danemu obywatelowi zezwolenie 
na pobyt na mocy niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 72
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do obywateli państw trzecich, których 
miejsce pobytu znajduje się poza 
terytorium państwa członkowskiego i
którzy ubiegają się o przyjęcie na 
terytorium państwa członkowskiego w 
ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa.

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
wobec pracowników będących 
obywatelami państw trzecich, którzy 
ubiegają się o przyjęcie na terytorium 
państwa członkowskiego w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Or. en
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Poprawka 73
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obywateli państw trzecich 
wykonujących obowiązki w imieniu 
przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę w 
innym państwie członkowskim polegającą 
na świadczeniu usług w rozumieniu art. 
56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w tym obywateli państw 
trzecich, którzy są pracownikami 
delegowanymi przez przedsiębiorstwa z 
siedzibą w państwach członkowskich w 
ramach świadczenia usług zgodnie z
dyrektywą 96/71/WE.

c) obywateli państw trzecich, którzy są 
pracownikami delegowanymi przez 
przedsiębiorstwa z siedzibą w państwach 
członkowskich w ramach świadczenia 
usług objętych dyrektywą 96/71/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić, który akt prawny ma zastosowanie do zainteresowanego.

Poprawka 74
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obywateli państw trzecich 
wykonujących obowiązki w imieniu 
przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę w 
innym państwie członkowskim polegającą 
na świadczeniu usług w rozumieniu art. 56 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w tym obywateli państw 
trzecich, którzy są pracownikami 
delegowanymi przez przedsiębiorstwa z 
siedzibą w państwach członkowskich w 

c) obywateli państw trzecich 
wykonujących obowiązki w imieniu 
przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę w 
innym państwie członkowskim polegającą 
na świadczeniu usług w rozumieniu art. 56 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w tym obywateli państw 
trzecich, którzy są pracownikami 
delegowanymi przez przedsiębiorstwa z 
siedzibą w państwach członkowskich w 
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ramach świadczenia usług zgodnie z 
dyrektywą 96/71/WE.

ramach świadczenia usług zgodnie z 
dyrektywą 96/71/WE. Dyrektywa 
96/71/WE dotycząca delegowania 
pracowników ma jednak pełne 
zastosowanie do delegowanych 
pracowników będących obywatelami 
państw trzecich i zatrudnionych w 
sektorze budownictwa i rzemiosła, łącznie 
z pokrewnymi sektorami gospodarki, 
zgodnie z kodem NACE F oraz N81.2.1 i 
N81.2.2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do tych sektorów NACE.

Or. de

Poprawka 75
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obywateli państw trzecich 
wykonujących obowiązki jako osoby 
zatrudnione przez agencje pracy 
tymczasowej.

Or. en

Poprawka 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) obywateli państw trzecich 
zatrudnionych jako pracownicy 
tymczasowi przez niezależną agencję 
pracy tymczasowej lub agencję pracy 
tymczasowej w obrębie danego 
przedsiębiorstwa albo grupy 



AM\871544PL.doc 35/94 PE467.306v02-00

PL

przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) obywateli państw trzecich, którzy 
zawarli z przedsiębiorstwem pochodzenia 
umowę o pracę na czas określony.

Or. de

Poprawka 78
Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do sektora budownictwa, 
łącznie z pokrewnymi sektorami 
gospodarki (NACE rev. 1.1 kody 45.1 do 
45.4); rodzaje działalności wymienione w 
załączniku do dyrektywy 96/71/WE.

Or. de

Poprawka 79
Ivo Belet

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

2a. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do 
działań w dziedzinie prac budowlanych 
wymienionych w załączniku 3 do 
dyrektywy 96/71/WE.

Or. en

Poprawka 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Za zgodą partnerów społecznych 
państwa członkowskie mogą ograniczyć 
zakres zastosowania niniejszej dyrektywy 
dla określonych sektorów i podsektorów. 

Or. de

Poprawka 81
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego z przedsiębiorstwa z siedzibą 
poza terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
terytorium;

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego z przedsiębiorstwa z siedzibą 
poza terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
terytorium w celach zawodowych i 
szkoleniowych;
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Or. de

Poprawka 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego z przedsiębiorstwa z siedzibą 
poza terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
terytorium;

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego z przedsiębiorstwa z siedzibą 
poza terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
terytorium w ramach nowej umowy o 
pracę zawartej z tą jednostką;

Or. de

Poprawka 83
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego z przedsiębiorstwa z siedzibą 
poza terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
terytorium;

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie pracownika będącego 
obywatelem państwa trzeciego z 
przedsiębiorstwa z siedzibą poza 
terytorium państwa członkowskiego i z 
którym pracownik będący obywatelem
państwa trzeciego jest związany umową o 
pracę, obowiązującą przez co najmniej rok 
przed przeniesieniem, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
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terytorium;

Or. en

Poprawka 84
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego z przedsiębiorstwa z siedzibą 
poza terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
terytorium;

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza tymczasowe
oddelegowanie na określony czas
obywatela państwa trzeciego z 
przedsiębiorstwa z siedzibą poza 
terytorium państwa członkowskiego i z 
którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
terytorium; przeniesienie nie ma 
charakteru stałego;

Or. de

Poprawka 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego z przedsiębiorstwa z siedzibą 
poza terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 

(b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego z przedsiębiorstwa z siedzibą 
poza terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę lub inną formą 
zatrudnienia, do jednostki należącej do 
przedsiębiorstwa lub tej samej grupy 
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terytorium; przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
terytorium;

Or. pl

Uzasadnienie

Zaproponowana w artykule 3 definicja „przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa" dotyczyła 
wyłącznie obywatela państwa trzeciego, który jest związany z jednostką należącą do 
przedsiębiorstwa umową o pracę. Taki zapis eliminował możliwość transferu pracownika, 
który świadczy pracę w ramach innych form zatrudnienia obowiązujących w państwach 
trzecich.

Poprawka 86
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego z przedsiębiorstwa z siedzibą 
poza terytorium państwa członkowskiego i 
z którym obywatel państwa trzeciego jest 
związany umową o pracę, do jednostki 
należącej do przedsiębiorstwa lub tej samej 
grupy przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
terytorium;

b) „przeniesienie wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza czasowe 
oddelegowanie obywatela państwa 
trzeciego niezamieszkałego na terytorium 
państw członkowskich z przedsiębiorstwa 
z siedzibą poza terytorium państwa 
członkowskiego i z którym obywatel 
państwa trzeciego jest związany umową o 
pracę, do jednostki należącej do 
przedsiębiorstwa lub tej samej grupy 
przedsiębiorstw z siedzibą na tym 
terytorium; celem tego przeniesienia jest 
uwzględnienie sytuacji podobnych do tych 
określonych w art. 1 ust. 3 lit. b) 
dyrektywy 96/71/WE;

Or. en

Poprawka 87
Sari Essayah

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

c) „pracownik przenoszony wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza każdego 
obywatela państwa trzeciego 
podlegającego przeniesieniu wewnątrz 
przedsiębiorstwa;

c) „pracownik przenoszony wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza każdego 
obywatela państwa trzeciego 
niezamieszkałego na terytorium państwa 
członkowskiego, który podlega
przeniesieniu wewnątrz przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 88
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „pracownik przenoszony wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza każdego 
obywatela państwa trzeciego 
podlegającego przeniesieniu wewnątrz 
przedsiębiorstwa;

c) „pracownik przenoszony wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oznacza każdego 
pracownika będącego obywatelem
państwa trzeciego podlegającego 
przeniesieniu wewnątrz przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 89
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając 
ogólnemu nadzorowi sprawowanemu 
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim wykonuje funkcje 
kierownicze, podlegając ogólnemu 
nadzorowi sprawowanemu głównie przez 
zarząd, udziałowców przedsiębiorstwa lub 
ich odpowiednika, lub też otrzymując od 
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też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne; stanowisko to obejmuje: 
kierowanie jednostką przyjmującą lub 
departamentem lub oddziałem jednostki 
przyjmującej, nadzór i kontrolę pracy 
innych pracowników nadzoru i 
kierownictwa lub sprawujących funkcje 
techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania 
lub wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych 
decyzji personalnych

nich zasadnicze wytyczne;

Or. de

Poprawka 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając 
ogólnemu nadzorowi sprawowanemu 
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 
też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne; stanowisko to obejmuje: 
kierowanie jednostką przyjmującą lub 
departamentem lub oddziałem jednostki 
przyjmującej, nadzór i kontrolę pracy 
innych pracowników nadzoru i 
kierownictwa lub sprawujących funkcje 
techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania 
lub wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych 
decyzji personalnych

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając 
ogólnemu nadzorowi sprawowanemu 
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 
też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne;

Or. de
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Poprawka 91
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając
ogólnemu nadzorowi sprawowanemu 
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 
też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne; stanowisko to obejmuje: 
kierowanie jednostką przyjmującą lub 
departamentem lub oddziałem jednostki 
przyjmującej, nadzór i kontrolę pracy 
innych pracowników nadzoru i 
kierownictwa lub sprawujących funkcje 
techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania lub 
wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych decyzji 
personalnych

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
podlega ogólnemu nadzorowi 
sprawowanemu głównie przez zarząd, 
udziałowców przedsiębiorstwa lub ich 
odpowiednika lub też otrzymuje od nich 
zasadnicze wytyczne; stanowisko to 
obejmuje: kierowanie jednostką 
przyjmującą lub departamentem lub 
oddziałem jednostki przyjmującej, nadzór i 
kontrolę pracy innych pracowników 
nadzoru i kierownictwa lub sprawujących 
funkcje techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania lub 
wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych decyzji 
personalnych;

Or. de

Poprawka 92
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając 

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając 



AM\871544PL.doc 43/94 PE467.306v02-00

PL

ogólnemu nadzorowi sprawowanemu 
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 
też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne; stanowisko to obejmuje: 
kierowanie jednostką przyjmującą lub 
departamentem lub oddziałem jednostki 
przyjmującej, nadzór i kontrolę pracy 
innych pracowników nadzoru i 
kierownictwa lub sprawujących funkcje 
techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania 
lub wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych 
decyzji personalnych

ogólnemu nadzorowi sprawowanemu 
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 
też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne; stanowisko to obejmuje: 
kierowanie jednostką przyjmującą lub 
departamentem lub oddziałem jednostki 
przyjmującej, nadzór i kontrolę pracy 
innych pracowników nadzoru i 
kierownictwa lub sprawujących funkcje 
techniczne;

Or. en

Uzasadnienie

Definicję „pracownika kadry kierowniczej” należy sprecyzować i ograniczyć do osób, które 
posiadają wysokie kwalifikacje i szczególne umiejętności, a ich osobiste zdolności są 
niezbędne do prawidłowego wykonywania konkretnej działalności przedsiębiorstwa w kraju 
przyjmującym. Oznacza to, że za kryterium przyjęcia należy uznać kwalifikacje i stanowisko 
zajmowane w przedsiębiorstwie, nie zaś wysokość wynagrodzenia. Wyczerpująca lista 
kryteriów, które można interpretować jako wzajemnie się wykluczające albo współistniejące, 
nie wyjaśnia sytuacji.

Poprawka 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając 
ogólnemu nadzorowi sprawowanemu 
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 
też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne; stanowisko to obejmuje: 

(e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, ale także 
zarządzaniem kluczowymi dla jednostki 
przyjmującej zespołami i/ lub projektami, 
podlegając ogólnemu nadzorowi 
sprawowanemu głównie przez zarząd, 
udziałowców przedsiębiorstwa lub ich 
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kierowanie jednostką przyjmującą lub 
departamentem lub oddziałem jednostki 
przyjmującej, nadzór i kontrolę pracy 
innych pracowników nadzoru i 
kierownictwa lub sprawujących funkcje 
techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania lub 
wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych decyzji 
personalnych

odpowiednika, lub też otrzymując od nich 
zasadnicze wytyczne; stanowisko to 
obejmuje: kierowanie jednostką 
przyjmującą lub departamentem lub 
oddziałem jednostki przyjmującej, nadzór i 
kontrolę pracy innych pracowników 
nadzoru i kierownictwa lub sprawujących 
funkcje techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania lub 
wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych decyzji 
personalnych

Or. pl

Uzasadnienie

Zaproponowana definicja „pracownika kadry kierowniczej" zawężała stosowanie dyrektywy 
do najwyższej kadry menedżerskiej, wyłączając spod możliwości stosowania kierowników np. 
zespołów czy projektów. Z punktu widzenia celowości transferu pracowników taka definicja 
stanowiła przeszkodę w swobodnym stosowaniu dyrektywy.

Poprawka 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając 
ogólnemu nadzorowi sprawowanemu
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 
też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne; stanowisko to obejmuje: 
kierowanie jednostką przyjmującą lub 
departamentem lub oddziałem jednostki 
przyjmującej, nadzór i kontrolę pracy 
innych pracowników nadzoru i 
kierownictwa lub sprawujących funkcje 
techniczne, posiadanie osobistych 

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę zajmującą w 
hierarchii przedsiębiorstwa wyższe 
stanowisko kierownicze, która przede 
wszystkim kieruje zarządzaniem jednostki 
przyjmującej, podlegając ogólnemu 
nadzorowi sprawowanemu przez zarząd, 
udziałowców przedsiębiorstwa lub ich 
odpowiednika lub też otrzymując od nich 
zasadnicze wytyczne, lub też osobę 
odpowiedzialną za konkretny projekt o 
znacznych rozmiarach; stanowisko to 
obejmuje: kierowanie jednostką 
przyjmującą lub departamentem lub 
oddziałem jednostki przyjmującej, nadzór i 
kontrolę pracy innych pracowników 
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uprawnień do zatrudniania i zwalniania lub 
wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych decyzji 
personalnych;

nadzoru i kierownictwa lub sprawujących 
funkcje techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania lub
wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych decyzji 
personalnych;

Or. it

Poprawka 95
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdą osobę pracującą na 
wyższym stanowisku kierowniczym, która 
przede wszystkim kieruje zarządzaniem 
jednostki przyjmującej, podlegając 
ogólnemu nadzorowi sprawowanemu 
głównie przez zarząd, udziałowców 
przedsiębiorstwa lub ich odpowiednika, lub 
też otrzymując od nich zasadnicze 
wytyczne; stanowisko to obejmuje: 
kierowanie jednostką przyjmującą lub 
departamentem lub oddziałem jednostki 
przyjmującej, nadzór i kontrolę pracy 
innych pracowników nadzoru i 
kierownictwa lub sprawujących funkcje 
techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania lub 
wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych decyzji 
personalnych

e) „pracownik kadry kierowniczej” 
oznacza każdego pracownika 
posiadającego kwalifikacje równoważne 
co najmniej poziomowi 7 według 
europejskich ram kwalifikacji, 
pracującego na wyższym stanowisku 
kierowniczym, która przede wszystkim 
kieruje zarządzaniem jednostki 
przyjmującej, podlegając ogólnemu 
nadzorowi sprawowanemu głównie przez 
zarząd, udziałowców przedsiębiorstwa lub 
ich odpowiednika, lub też otrzymując od 
nich zasadnicze wytyczne; stanowisko to 
obejmuje: kierowanie jednostką 
przyjmującą lub departamentem lub 
oddziałem jednostki przyjmującej, nadzór i 
kontrolę pracy innych pracowników 
nadzoru i kierownictwa lub sprawujących 
funkcje techniczne, posiadanie osobistych 
uprawnień do zatrudniania i zwalniania lub 
wydawania zaleceń w sprawie 
zatrudniania, zwalniania lub innych decyzji 
personalnych

Or. en
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Poprawka 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
posiada szczególną wiedzę kluczową i 
charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko 
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji 
odnoszących się do rodzaju pracy lub 
handlu, które wymagają szczególnej 
wiedzy technicznej;

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
została przeniesiona na stanowisko 
wymagające wysokich kwalifikacji i która 
posiada takie wysokie kwalifikacje 
zawodowe, zaawansowaną wiedzę 
fachową i nieprzerwanie gromadzone 
doświadczenie, jak również konkretną 
wiedzę niezbędną lub odnoszącą się do 
prowadzenia konkretnej działalności 
przedsiębiorstwa w jednostce 
przyjmującej;

Or. de

Poprawka 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
posiada szczególną wiedzę kluczową i 
charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko 
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji 
odnoszących się do rodzaju pracy lub
handlu, które wymagają szczególnej 
wiedzy technicznej;

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
posiada szczególną wiedzę i umiejętności 
o podstawowym znaczeniu dla jednostki 
przyjmującej, w miarę możliwości 
poświadczone wysokim poziomem
kwalifikacji odnoszących się do rodzaju 
pracy lub działalności, które wymagają 
szczególnej wiedzy technicznej

Or. it
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Poprawka 98
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
posiada szczególną wiedzę kluczową i 
charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko 
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji 
odnoszących się do rodzaju pracy lub 
handlu, które wymagają szczególnej 
wiedzy technicznej;

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
zostaje przeniesiona z uwagi na 
zatrudnienie wymagające wysokich 
kwalifikacji, posiada specjalistyczną
wiedzę kluczową dla jednostki 
przyjmującej oraz ma wysoki poziom 
kwalifikacji odnoszących się do rodzaju 
pracy lub handlu, które wymagają 
szczególnej wiedzy technicznej;

Or. en

Poprawka 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „specjalista” oznacza każdą osobę, 
która posiada szczególną wiedzę kluczową 
i charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko 
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji 
odnoszących się do rodzaju pracy lub 
handlu, które wymagają szczególnej 
wiedzy technicznej;

(f) „specjalista” oznacza każdą osobę, 
która posiada szczególną wiedzę 
charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko 
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji 
odnoszących się do rodzaju pracy lub 
handlu, które wymagają szczególnej 
wiedzy;

Or. pl

Uzasadnienie

Zaproponowana definicja rodziła wątpliwości, które kwalifikacje i kompetencje są uznawane 
za wiedzę kluczową dla przedsiębiorstwa. Może być to rozumiane w różny sposób, w
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zależności od zastosowanej wykładni. Definicja ograniczała się do osób posiadających 
wiedzę techniczną, zamykając drogę transferu pracownikom posiadającym inne kwalifikacje, 
które mogą okazać się w określonych sytuacjach istotne dla jednostki przyjmującej.

Poprawka 100
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która
posiada szczególną wiedzę kluczową i 
charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko 
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji 
odnoszących się do rodzaju pracy lub 
handlu, które wymagają szczególnej 
wiedzy technicznej;

f) „specjalista” oznacza każdego 
pracownika posiadającego kwalifikacje 
równoważne co najmniej poziomowi 7 
według europejskich ram kwalifikacji, 
który posiada szczególną wiedzę kluczową 
i charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko 
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji 
odnoszących się do rodzaju pracy lub 
handlu, które wymagają szczególnej 
wiedzy technicznej;

Or. en

Poprawka 101
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
posiada szczególną wiedzę kluczową i
charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko 
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji 
odnoszących się do rodzaju pracy lub 
handlu, które wymagają szczególnej 

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
posiada wiedzę fachową wymaganą w
jednostce przyjmującej; biorąc pod uwagę 
nie tylko wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji 
odnoszących się do rodzaju pracy lub 
handlu, które wymagają szczególnej 
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wiedzy technicznej; wiedzy technicznej;

Or. de

Poprawka 102
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
posiada szczególną wiedzę kluczową i 
charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko 
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji
odnoszących się do rodzaju pracy lub 
handlu, które wymagają szczególnej
wiedzy technicznej;

f) „specjalista” oznacza każdą osobę, która 
posiada szczególną wiedzę kluczową i 
charakterystyczną dla jednostki 
przyjmującej; biorąc pod uwagę nie tylko 
wiedzę specyficzną dla jednostki 
przyjmującej, ale również to, czy dana 
osoba posiada kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym
odnoszące się do rodzaju pracy lub handlu, 
które wymagają szczególnej wiedzy 
technicznej; O posiadaniu takich 
kwalifikacji można mówić jedynie w 
przypadku, gdy specjalista legitymuje się 
wydanym przez właściwy organ 
dokumentem potwierdzającym uzyskanie 
kwalifikacji w ramach szkolnictwa 
wyższego (dyplom lub inne poświadczenie 
kwalifikacji). Dokument taki musi 
potwierdzać pomyślne ukończenie studiów 
wyższych trwających co najmniej trzy lata 
w placówce edukacyjnej uznanej za 
instytucję szkolnictwa wyższego. Oprócz 
kwalifikacji na poziomie wyższym 
specjalista musi też mieć co najmniej pięć 
lat odpowiedniego doświadczenia 
zawodowego, którego poziom jest 
porównywalny z kwalifikacjami na 
poziomie wyższym. Specjalista musi 
udowodnić, że w okresie przeniesienia 
jego zarobki będą co najmniej takie same 
jak średnie wynagrodzenie brutto w 
odnośnym sektorze w kraju przeniesienia.
W przypadku dalszego przeniesienia 
konieczne jest przedstawienie takiego 
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dowodu również dla tego nowego kraju.
Jako podstawę należy przyjąć średnie 
wynagrodzenie brutto zarejestrowane 
przez właściwe organy krajowe w roku 
poprzedzającym przeniesienie. W 
przypadku braku tych danych podstawą 
mogą być informacje sprzed dwóch lat.

Or. de

Poprawka 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy o 
przedsiębiorstwie i zdobycia 
doświadczenia w związku z 
przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego w tym przedsiębiorstwie;

skreślona

Or. de

Poprawka 104
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy o 
przedsiębiorstwie i zdobycia 

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy o 
przedsiębiorstwie i zdobycia 
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doświadczenia w związku z 
przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego w tym przedsiębiorstwie;

doświadczenia;

Or. nl

Poprawka 105
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy o 
przedsiębiorstwie i zdobycia 
doświadczenia w związku z
przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego w tym przedsiębiorstwie;

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona do jednostki przyjmującej w 
celu poszerzenia wiedzy i zdobycia 
doświadczenia, co umożliwi jej później 
podjęcie wysoko wykwalifikowanej pracy 
zawodowej;

Or. de

Poprawka 106
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy o 
przedsiębiorstwie i zdobycia 
doświadczenia w związku z 
przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego w tym przedsiębiorstwie;

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdego pracownika posiadającego 
kwalifikacje uzyskane w ramach 
kształcenia na poziomie wyższym, 
równoważne co najmniej poziomowi 5 
według europejskich ram kwalifikacji –
przy czym umowa dotycząca stażu zawiera 
opis programu stażu i czas jego trwania –
który zostaje przeniesiony w celu 
poszerzenia wiedzy o przedsiębiorstwie i 
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zdobycia doświadczenia w związku z 
przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego w tym przedsiębiorstwie;

Or. en

Poprawka 107
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy o 
przedsiębiorstwie i zdobycia 
doświadczenia w związku z 
przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego w tym przedsiębiorstwie;

(g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona w ramach przedsiębiorstwa 
lub instytucji w celu poszerzenia wiedzy
teoretycznej i zdobycia doświadczenia w 
związku z przygotowaniem do objęcia 
stanowiska kierowniczego w tym 
przedsiębiorstwie;

Or. fr

Poprawka 108
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy o 
przedsiębiorstwie i zdobycia 
doświadczenia w związku z 
przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego w tym przedsiębiorstwie;

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy o 
przedsiębiorstwie i zdobycia 
doświadczenia na podstawie umowy 
odpłatnej w związku z przygotowaniem do 
objęcia stanowiska kierowniczego w tym 
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przedsiębiorstwie;

Or. en

Poprawka 109
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „absolwent odbywający staż” oznacza 
każdą osobę posiadającą kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym, która zostaje 
przeniesiona w celu poszerzenia wiedzy o 
przedsiębiorstwie i zdobycia 
doświadczenia w związku z 
przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego w tym przedsiębiorstwie;

g) „absolwent odbywający staż” lub 
„praktykant” oznacza każdą osobę 
posiadającą kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym, 
która zostaje przeniesiona w celu 
poszerzenia wiedzy o przedsiębiorstwie i 
zdobycia doświadczenia w związku z
przygotowaniem do objęcia stanowiska 
kierowniczego w tym przedsiębiorstwie; są 
to osoby będące pracownikami 
niepodlegającymi obowiązkowi zgłoszenia 
do ubezpieczenia społecznego; państwa 
członkowskie dopilnowują, by pracodawcy 
nie wykorzystywali absolwentów 
odbywających staż lub praktykantów do 
wykonywania pracy za pracowników 
etatowych;

Or. de

Poprawka 110
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga ) „zatrudnienie wymagające wysokich 
kwalifikacji” oznacza zatrudnienie, które:
– wymaga szczególnej wiedzy kluczowej i 
charakterystycznej dla jednostki 
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przyjmującej,
– odbywa się za wynagrodzeniem oraz
– gwarantuje odpowiednie warunki pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby sprecyzować założenia niniejszej dyrektywy, należy dokonać przeglądu proponowanych 
definicji. W tym celu do niniejszej dyrektywy należy wprowadzić już skodyfikowaną 
i funkcjonującą w prawie europejskim definicję „zatrudnienia wymagającego wysokich 
kwalifikacji”, co pozwoli zagwarantować, że pracownicy przenoszeni w ramach 
przedsiębiorstwa będą zatrudniani na warunkach przewidzianych w postanowieniach 
niniejszej dyrektywy.  Powyższa definicja została zaczerpnięta z dyrektywy Rady 2009/50/WE 
z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 
w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (dyrektywa w sprawie 
niebieskiej karty).

Poprawka 111
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „grupa przedsiębiorstw” do celów 
niniejszej dyrektywy oznacza dwa lub 
więcej przedsiębiorstw, które w świetle 
prawa krajowego uważa się za powiązane 
ze sobą w następujący sposób: 
przedsiębiorstwo bezpośrednio lub 
pośrednio: posiada większość kapitału 
zakładowego innego przedsiębiorstwa; lub 
kontroluje większość głosów związanych z 
udziałami w kapitale innego 
przedsiębiorstwa; lub może mianować 
ponad połowę członków organu 
administracyjnego, kierowniczego lub 
nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

l) „grupa przedsiębiorstw” do celów 
niniejszej dyrektywy oznacza dwa lub 
więcej przedsiębiorstw, które w świetle 
prawa krajowego uważa się za powiązane 
ze sobą w następujący sposób: 
przedsiębiorstwo bezpośrednio lub 
pośrednio: posiada większość kapitału 
zakładowego innego przedsiębiorstwa; lub 
kontroluje większość głosów związanych z 
udziałami w kapitale innego 
przedsiębiorstwa; lub może mianować 
ponad połowę członków organu 
administracyjnego, kierowniczego lub 
nadzorczego innego przedsiębiorstwa; W 
rozumieniu niniejszej dyrektywy 
przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane 
również wtedy, gdy zgodnie z zawartą 
umową jedno przedsiębiorstwo może 
wywierać dominujący wpływ na drugie 
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przedsiębiorstwo lub w przypadku 
istnienia uzgodnionego w umowie 
wspólnego kierownictwa;

Or. de

Poprawka 112
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy pracy” oznacza układ zbiorowy, 
którego muszą przestrzegać wszystkie 
przedsiębiorstwa na danym obszarze 
geograficznym oraz o danym profilu lub w 
danej gałęzi przemysłu. W przypadku 
braku systemu uznawania układów 
zbiorowych pracy za powszechnie 
obowiązujące państwa członkowskie mogą 
oprzeć się na układach zbiorowych, które 
są powszechnie stosowane w odniesieniu 
do wszystkich podobnych przedsiębiorstw 
na danym obszarze geograficznym oraz o 
danym profilu lub w danej gałęzi 
przemysłu, lub układów zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywnych pracodawców lub 
organizacje pracy na poziomie krajowym i 
które obowiązują na całym terytorium 
kraju.

skreślona

Or. en

Poprawka 113
Sari Essayah

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

n) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy pracy” oznacza układ zbiorowy, 
którego muszą przestrzegać wszystkie 
przedsiębiorstwa na danym obszarze 
geograficznym oraz o danym profilu lub w 
danej gałęzi przemysłu. W przypadku 
braku systemu uznawania układów 
zbiorowych pracy za powszechnie 
obowiązujące państwa członkowskie mogą 
oprzeć się na układach zbiorowych, które 
są powszechnie stosowane w odniesieniu 
do wszystkich podobnych przedsiębiorstw 
na danym obszarze geograficznym oraz o 
danym profilu lub w danej gałęzi 
przemysłu, lub układów zbiorowych, które
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywnych pracodawców lub 
organizacje pracy na poziomie krajowym i 
które obowiązują na całym terytorium 
kraju.

skreślona

Or. en

Poprawka 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy pracy” oznacza układ zbiorowy, 
którego muszą przestrzegać wszystkie 
przedsiębiorstwa na danym obszarze 
geograficznym oraz o danym profilu lub w 
danej gałęzi przemysłu. W przypadku 
braku systemu uznawania układów 
zbiorowych pracy za powszechnie 
obowiązujące państwa członkowskie mogą 
oprzeć się na układach zbiorowych, które 
są powszechnie stosowane w odniesieniu 
do wszystkich podobnych przedsiębiorstw 

n) „układ zbiorowy pracy” oznacza 
wszystkie rodzaje układów zbiorowych 
zawartych na wszystkich możliwych 
szczeblach, w tym firm i przedsiębiorstw, i 
stosowanych w jednostce 
przedsiębiorstwa, do której przeniesiono 
specjalistę lub pracownika kadry 
kierowniczej.
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na danym obszarze geograficznym oraz o 
danym profilu lub w danej gałęzi 
przemysłu, lub układów zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywnych pracodawców lub 
organizacje pracy na poziomie krajowym i 
które obowiązują na całym terytorium 
kraju.

Or. de

Poprawka 115
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
prawo państw członkowskich do przyjęcia 
lub utrzymania korzystniejszych przepisów 
w stosunku do osób, do których ma ona 
zastosowanie, w odniesieniu do art. 3 lit. i) 
i art. 12, 14 i 15.

2. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
prawo państw członkowskich do przyjęcia 
lub utrzymania korzystniejszych przepisów 
w stosunku do osób, do których ma ona 
zastosowanie, w odniesieniu do art. 3 lit. i) 
i art. 11 ust. 2 oraz art. 12, 14 i 15.

Or. de

Poprawka 116
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszczególne sektory mogą zostać 
wyłączone z zakresu zastosowania 
niniejszej dyrektywy na wspólny wniosek 
partnerów społecznych z odnośnych 
sektorów w ramach oficjalnej procedury 
dialogu społecznego.

Or. de
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Poprawka 117
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 10, każdy 
obywatel państwa trzeciego ubiegający się 
o przyjęcie zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszej dyrektywie:

Nie naruszając przepisów art. 10, każdy 
obywatel państwa trzeciego ubiegający się 
o przyjęcie zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszej dyrektywie i/lub 
jego pracodawca:

Or. en

Poprawka 118
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawia dowód zatrudnienia w 
ramach tej samej grupy przedsiębiorstw 
przez okres co najmniej 12 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających dzień 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 
jeśli wymaga tego prawo krajowe, oraz 
dowód, że po zakończeniu przydzielonego 
zadania będzie mógł przenieść się z 
powrotem do jednostki, która należy do tej 
grupy i posiada siedzibę w państwie 
trzecim;

b) przedstawia dowód posiadania umowy 
o pracę w ramach tej samej grupy 
przedsiębiorstw przez okres co najmniej 12 
miesięcy bezpośrednio poprzedzających 
dzień przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa, ważny po zakończeniu 
przydzielonego zadania;

Or. en

Poprawka 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przedstawia dowód zatrudnienia w 
ramach tej samej grupy przedsiębiorstw 
przez okres co najmniej 12 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 
jeśli wymaga tego prawo krajowe, oraz 
dowód, że po zakończeniu przydzielonego 
zadania będzie mógł przenieść się z 
powrotem do jednostki, która należy do tej 
grupy i posiada siedzibę w państwie 
trzecim;

(b) przedstawia dowód zatrudnienia w 
ramach tej samej grupy przedsiębiorstw 
przez okres co najmniej 6 miesięcy w 
przypadku menadżerów i specjalistów oraz 
3 miesięcy w przypadku stażystów,
bezpośrednio poprzedzających dzień 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 
jeśli wymaga tego prawo krajowe, oraz 
dowód, że po zakończeniu przydzielonego 
zadania będzie mógł przenieść się z 
powrotem do jednostki, która należy do tej 
grupy i posiada siedzibę w państwie 
trzecim;

Or. pl

Uzasadnienie

W sytuacji dynamicznych zmian okres 12 miesięcy jest zbyt długi i może znacznie ograniczać 
stosowanie dyrektywy. Stąd propozycja skrócenie okresu zatrudnienia poprzedzającego 
transfer do 6 miesięcy dla menedżerów i specjalistów oraz do 3 miesięcy w przypadku 
stażystów.

Poprawka 120
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawia dowód zatrudnienia w 
ramach tej samej grupy przedsiębiorstw 
przez okres co najmniej 12 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających dzień 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 
jeśli wymaga tego prawo krajowe, oraz 
dowód, że po zakończeniu przydzielonego 
zadania będzie mógł przenieść się z 
powrotem do jednostki, która należy do tej 
grupy i posiada siedzibę w państwie 
trzecim;

b) przedstawia dowód zatrudnienia w 
ramach tej samej grupy przedsiębiorstw 
przez okres co najmniej 6 miesięcy (w 
przypadku pracowników kadry 
kierowniczej i specjalistów) oraz 3 
miesięcy (w przypadku absolwentów 
odbywających staż) bezpośrednio 
poprzedzających dzień przeniesienia 
wewnątrz przedsiębiorstwa, jeśli wymaga 
tego prawo krajowe, oraz dowód, że po 
zakończeniu przydzielonego zadania 
będzie mógł przenieść się z powrotem do 
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jednostki, która należy do tej grupy i 
posiada siedzibę w państwie trzecim;

Or. de

Poprawka 121
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) dowód na to, że obejmuje 
stanowisko, na którym będzie wykonywał 
wyłącznie specjalistyczne zadania w 
jednostce przyjmującej lub jednostkach 
przyjmujących w danym państwie 
członkowskim;

Or. da

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, by dyrektywa nie umożliwiała nadużyć i by przedsiębiorstwa nie 
stosowały jej przepisów przy wykonywaniu ogólnych zadań operacyjnych.

Poprawka 122
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wynagrodzenie w okresie trwania 
przeniesienia;

(iii) wynagrodzenie w okresie trwania 
przeniesienia, w tym wynagrodzenie za 
godziny nadliczbowe, świadczenia, premie 
i świadczenia rzeczowe;

Or. en
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Poprawka 123
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przedstawia dokument poświadczający, 
że posiada kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym 
wymagane w państwie członkowskim, do 
którego został przyjęty, do objęcia 
stanowiska pracownika kadry 
kierowniczej lub specjalisty, lub, w 
przypadku absolwenta odbywającego staż, 
wymagane kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym;

skreślona

Or. nl

Poprawka 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przedstawia dokument poświadczający, 
że posiada kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym 
wymagane w państwie członkowskim, do 
którego został przyjęty, do objęcia 
stanowiska pracownika kadry kierowniczej 
lub specjalisty, lub, w przypadku 
absolwenta odbywającego staż, wymagane 
kwalifikacje uzyskane w ramach 
kształcenia na poziomie wyższym;

d) przedstawia dokument poświadczający, 
że posiada kwalifikacje zawodowe do 
objęcia stanowiska pracownika kadry 
kierowniczej lub specjalisty;

Or. de

Poprawka 125
Nadja Hirsch



PE467.306v02-00 62/94 AM\871544PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przedstawia dokument poświadczający, 
że posiada kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym 
wymagane w państwie członkowskim, do 
którego został przyjęty, do objęcia 
stanowiska pracownika kadry kierowniczej 
lub specjalisty, lub, w przypadku 
absolwenta odbywającego staż, wymagane 
kwalifikacje uzyskane w ramach 
kształcenia na poziomie wyższym;

d) przedstawia dokument poświadczający, 
że posiada kwalifikacje zawodowe 
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym wymagane w państwie 
członkowskim, do którego został przyjęty, 
do objęcia stanowiska pracownika kadry 
kierowniczej lub specjalisty, lub, 
w przypadku absolwenta odbywającego 
staż, wymagane kwalifikacje zawodowe
uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie wyższym i odpowiednie 
doświadczenie zawodowe;

Or. de

Poprawka 126
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przedstawia dokument poświadczający, 
że posiada kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym 
wymagane w państwie członkowskim, do 
którego został przyjęty, do objęcia 
stanowiska pracownika kadry kierowniczej 
lub specjalisty, lub, w przypadku 
absolwenta odbywającego staż, wymagane 
kwalifikacje uzyskane w ramach 
kształcenia na poziomie wyższym;

d) przedstawia dokument poświadczający, 
że posiada kwalifikacje uzyskane w 
ramach kształcenia na poziomie wyższym 
wymagane na stanowisku pracownika 
kadry kierowniczej lub specjalisty do 
wykonywania prac lub czynności 
handlowych wymagających szczególnej 
wiedzy fachowej. O posiadaniu takich 
kwalifikacji można mówić jedynie w 
przypadku, gdy specjalista legitymuje się 
wydanym przez właściwy organ 
dokumentem potwierdzającym uzyskanie 
kwalifikacji w ramach szkolnictwa 
wyższego (dyplom lub inne poświadczenie 
kwalifikacji). Dokument taki musi 
potwierdzać pomyślne ukończenie studiów 
wyższych trwających co najmniej trzy lata 
w placówce edukacyjnej uznanej za 
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instytucję szkolnictwa wyższego. Oprócz 
kwalifikacji na poziomie wyższym 
specjalista musi też mieć co najmniej pięć 
lat odpowiedniego doświadczenia 
zawodowego, którego poziom jest 
porównywalny z kwalifikacjami na 
poziomie wyższym. Specjalista musi 
udowodnić, że w okresie przeniesienia 
jego zarobki będą co najmniej takie same 
jak średnie wynagrodzenie brutto w 
odnośnym sektorze w kraju przeniesienia.
W przypadku dalszego przeniesienia 
konieczne jest przedstawienie takiego 
dowodu również dla tego nowego kraju.
Jako podstawę należy przyjąć średnie 
wynagrodzenie brutto zarejestrowane 
przez właściwe organy krajowe w roku 
poprzedzającym przeniesienie. W 
przypadku braku tych danych podstawą 
mogą być informacje sprzed dwóch lat.
Absolwent odbywający staż przedstawia 
dokument poświadczający, że posiada 
kwalifikacje uzyskane w ramach 
kształcenia na poziomie wyższym.

Or. de

Poprawka 127
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przedstawia dokumenty poświadczające, 
że spełnia określone w przepisach 
krajowych warunki wykonywania przez 
obywatela Unii zawodu regulowanego, w 
którym będzie pracować;

e) przedstawia dokumenty poświadczające, 
że spełnia określone w przepisach 
krajowych warunki wykonywania przez 
obywatela Unii zawodu regulowanego, w 
którym będzie pracować, określone w 
dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych¹;
____________
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¹ Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s.22.

Or. en

Poprawka 128
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) bez uszczerbku dla obowiązujących 
umów dwustronnych, przedkłada dowód, 
że został objęty lub, jeżeli tak stanowi 
prawo krajowe, złożył wniosek o objęcie 
go ubezpieczeniem zdrowotnym 
chroniącym przed wszystkimi rodzajami 
ryzyka, od których zazwyczaj ubezpieczeni 
są obywatele danego państwa 
członkowskiego, i ważnego przez okresy, 
w których takie ubezpieczenie i związane z 
nim świadczenia nie przysługują 
wnioskodawcy w związku z zawartą 
umową o pracę ani nie wynikają z tej 
umowy;

g) bez uszczerbku dla obowiązujących 
umów dwustronnych i nie naruszając 
przepisów art. 14 ust. 2 lit. e) w 
odniesieniu do świadczeń chorobowych, 
przedkłada dowód, że został objęty lub, 
jeżeli tak stanowi prawo krajowe, złożył 
wniosek o objęcie go ubezpieczeniem 
zdrowotnym chroniącym przed wszystkimi 
rodzajami ryzyka, od których zazwyczaj 
ubezpieczeni są obywatele danego państwa 
członkowskiego, i ważnego przez okresy, 
w których takie ubezpieczenie i związane z 
nim świadczenia nie przysługują 
wnioskodawcy w związku z zawartą 
umową o pracę ani nie wynikają z tej 
umowy;

Or. en

Poprawka 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają 
spełnienia wszystkich wymogów 
odnoszących się do wynagrodzenia w 
okresie trwania przeniesienia, 
określonych w przepisach ustawowych, 

skreślony
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wykonawczych lub administracyjnych lub 
powszechnie obowiązujących układach 
zbiorowych pracy stosowanych do 
pracowników oddelegowanych w 
podobnej sytuacji w odpowiednich 
sektorach zawodowych.

Or. de

Poprawka 130
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają 
spełnienia wszystkich wymogów 
odnoszących się do wynagrodzenia w 
okresie trwania przeniesienia, określonych 
w przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych 
pracy stosowanych do pracowników 
oddelegowanych w podobnej sytuacji w 
odpowiednich sektorach zawodowych.

Państwa członkowskie wymagają 
spełnienia wszystkich wymogów 
odnoszących się do warunków pracy, w 
tym świadczeń i wynagrodzenia 
przyznanych w okresie trwania 
przeniesienia, określonych w przepisach 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub układach 
zbiorowych pracy w porównywalnej 
sytuacji w odpowiednich sektorach 
zawodowych w miejscu pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji stanowi naruszenie zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
oraz art. 15 ust. 3 Karty praw podstawowych.

Poprawka 131
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają Państwa członkowskie wymagają 
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spełnienia wszystkich wymogów 
odnoszących się do wynagrodzenia w 
okresie trwania przeniesienia, określonych 
w przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych 
pracy stosowanych do pracowników 
oddelegowanych w podobnej sytuacji w 
odpowiednich sektorach zawodowych.

spełnienia wszystkich wymogów 
odnoszących się do wynagrodzenia w 
okresie trwania przeniesienia, określonych 
w przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych 
pracy stosowanych do pracowników 
oddelegowanych w podobnej sytuacji w 
odpowiednich sektorach zawodowych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zgodność z przepisami dyrektywy 
96/71/WE.

Or. de

Poprawka 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych pracy za 
powszechnie obowiązujące państwa 
członkowskie mogą, jeśli podejmą taką 
decyzję, oprzeć się na układach 
zbiorowych, które są powszechnie 
stosowane w odniesieniu do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw na danym 
obszarze geograficznym oraz o danym 
profilu lub w danej gałęzi przemysłu, lub 
układów zbiorowych, które zostały zawarte 
przez najbardziej reprezentatywnych 
pracodawców lub organizacje pracy na 
poziomie krajowym i które obowiązują na 
całym terytorium kraju.

skreślony

Or. de

Poprawka 133
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych pracy za powszechnie
obowiązujące państwa członkowskie 
mogą, jeśli podejmą taką decyzję, oprzeć 
się na układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane w odniesieniu do
wszystkich podobnych przedsiębiorstw na 
danym obszarze geograficznym oraz o 
danym profilu lub w danej gałęzi 
przemysłu, lub układów zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywnych pracodawców lub 
organizacje pracy na poziomie krajowym i 
które obowiązują na całym terytorium 
kraju.

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych pracy za powszechnie 
obowiązujące państwa członkowskie 
mogą, jeśli podejmą taką decyzję, oprzeć 
się na układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane, zgodnie z 
przepisami i tradycjami państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 134
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych pracy za powszechnie 
obowiązujące państwa członkowskie 
mogą, jeśli podejmą taką decyzję, oprzeć 
się na układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane w odniesieniu do 
wszystkich podobnych przedsiębiorstw na 
danym obszarze geograficznym oraz o 
danym profilu lub w danej gałęzi 
przemysłu, lub układów zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywnych pracodawców lub 
organizacje pracy na poziomie krajowym i 
które obowiązują na całym terytorium 
kraju.

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych pracy za powszechnie 
obowiązujące państwa członkowskie 
mogą, jeśli podejmą taką decyzję, oprzeć 
się na krajowych przepisach i praktykach.
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Or. nl

Poprawka 135
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wszelkie zmiany, które wpływają na 
warunki przyjęcia określone w niniejszym 
artykule, należy zgłosić właściwym 
organom danego państwa członkowskiego.

5. Wszelkie zmiany w czasie trwania 
pobytu, które wpływają na warunki 
przyjęcia określone w niniejszym artykule, 
są zgłaszane właściwym organom danego 
państwa członkowskiego i są zgodne z art. 
5 ust. 1-4 oraz z art. 14.

Or. en

Poprawka 136
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie odrzuca wniosek 
o przyjęcie, jeżeli warunki określone w art. 
5 nie są spełnione lub jeżeli przedstawione 
dokumenty zostały uzyskane w wyniku 
oszustwa, podrobione lub przerobione.

1. Państwo członkowskie odrzuca wniosek 
o przyjęcie, jeżeli warunki określone w art. 
5 nie są spełnione lub jeżeli stwierdzono, 
że przedstawione dokumenty zostały 
uzyskane w wyniku oszustwa, podrobione 
lub przerobione.

Or. lt

Poprawka 137
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może odrzucić 
wniosek o przyjęcie, jeżeli na pracodawcę 
lub jednostkę przyjmującą nałożono 
zgodnie z przepisami krajowymi kary za 
pracę nierejestrowaną lub nielegalne 
zatrudnienie.

2. Państwo członkowskie może odrzucić 
wniosek o przyjęcie, jeżeli w roku 
bezpośrednio poprzedzającym złożenie 
wniosku na pracodawcę lub jednostkę 
przyjmującą nałożono ponownie zgodnie z 
przepisami krajowymi kary za pracę 
nierejestrowaną lub nielegalne 
zatrudnienie.

Or. de

Poprawka 138
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie może odrzucić 
wniosek, uzasadniając to liczbą 
przyjmowanych obywateli państw trzecich.

skreślony

Or. nl

Poprawka 139
Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeśli warunki określone w art. 5 i 14 
nie zostały spełnione lub przestały być 
spełniane;

Or. en
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Poprawka 140
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kary Kary i kontrole

Or. en

Poprawka 141
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą nakładać 
inne kary, takie jak: a) pozbawienie prawa 
do świadczeń lub pomocy publicznej, b) 
wykluczenia z udziału w zamówieniu 
publicznym na okres do pięciu lat, c) 
czasowy lub stały zakaz prowadzenia 
działalności rolniczej, przemysłowej lub 
handlowej, d) umieszczenie pod nadzorem 
sądowym lub e) sądowy nakaz likwidacji.
W odniesieniu do dokonanego przez 
pracodawcę naruszenia dotyczącego 
wynagrodzenia, podatków i składek na 
zabezpieczenie społeczne państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
pracodawca wypłacił obywatelowi 
państwa trzeciego przybywającemu na 
zasadzie przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa: a) całe zaległe 
wynagrodzenie, b) wszelkie zaległe 
podatki i składki na zabezpieczenie 
społeczne, w tym odpowiednie kary 
administracyjne. Państwa członkowskie 
zapewniają skuteczne mechanizmy, dzięki 
którym obywatele państw trzecich mogą 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wyznaczonych osób trzecich składać 



AM\871544PL.doc 71/94 PE467.306v02-00

PL

skargi na pracodawców.

Or. en

Poprawka 142
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do informacji Prawo do informacji

Or. en

Poprawka 143
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do informacji Dostęp do informacji
Państwa członkowskie podejmują
konieczne środki w celu udostępnienia 
informacji dotyczących warunków wjazdu, 
w tym przysługujących praw oraz
wszelkiej dokumentacji wymaganej przy 
składaniu wniosku.

Państwa członkowskie przyjmują 
konieczne środki w celu udostępnienia 
wszystkim wnioskodawcom oraz 
pracownikom przeniesionym wewnątrz 
przedsiębiorstwa i pracownikom w kraju 
przyjmującym informacji dotyczących 
warunków wjazdu, w tym przysługujących 
praw oraz wszelkiej dokumentacji 
wymaganej przy składaniu wniosku, jak 
również praw w zakresie warunków pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz 
mechanizmów wykonawczych i składania 
skarg.

Or. en
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Poprawka 144
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosek składa się do organów państwa 
członkowskiego, w którym zasadniczo ma 
miejsce przeniesienie.

3. Wniosek składa się do organów państwa 
członkowskiego, w którym ma miejsce 
przeniesienie.

Or. lt

Poprawka 145
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosek składa się do organów państwa 
członkowskiego, w którym zasadniczo ma 
miejsce przeniesienie.

3. Wniosek składa się do organów państwa 
członkowskiego, w którym zasadniczo ma 
miejsce przeniesienie. Jeżeli nie można 
przewidzieć, który kraj będzie zasadniczo 
miejscem przeniesienia pracownika, 
wnioskodawca może wybrać dowolny kraj.

Or. de

Poprawka 146
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosek składa się do organów państwa 
członkowskiego, w którym zasadniczo ma 
miejsce przeniesienie.

3. Wniosek składa się do organów państwa 
członkowskiego pierwszego miejsca 
zatrudnienia pracownika przenoszonego 
wewnątrz przedsiębiorstwa; warunki 
określone w art. 5 i 14 muszą być 
sprawdzone przez każde przyjmujące 
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państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 147
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W pozycji „rodzaj zezwolenia” państwa
członkowskie wpisują „pracownik 
przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa” 
oraz nazwę danej grupy przedsiębiorstw. 
Państwa członkowskie wydają
posiadaczowi zezwolenia na pobyt w 
ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa dokument dodatkowy 
zawierający listę jednostek posiadających 
zezwolenie na przyjęcie obywatela 
państwa trzeciego i dostosowują go,
ilekroć lista ulega zmianie.

4. W pozycji „rodzaj zezwolenia” pierwsze 
przyjmujące państwo członkowskie 
wpisuje „pracownik przenoszony wewnątrz 
przedsiębiorstwa” oraz nazwę danej grupy 
przedsiębiorstw. Pierwsze przyjmujące 
państwo członkowskie wydaje
posiadaczowi zezwolenia na pobyt w 
ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa dokument dodatkowy 
zawierający listę jednostek posiadających 
zezwolenie na przyjęcie obywatela 
państwa trzeciego po kontroli 
przeprowadzonej przez każde przyjmujące 
państwo członkowskie zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 5 i 14 i 
ilekroć lista ulega zmianie, dostosowuje
ten dokument w porozumieniu z 
odpowiednimi państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 
podejmują decyzję w sprawie wniosku o 
przyjęcie na terytorium państwa 

1. Właściwe organy państw członkowskich 
podejmują decyzję w sprawie wniosku o 
przyjęcie na terytorium państwa 
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członkowskiego danej osoby jako 
pracownika przenoszonego wewnątrz 
przedsiębiorstwa lub o dostosowanie 
dokumentu dodatkowego, o którym mowa 
w art. 11 ust. 4 oraz zawiadamiają o niej 
wnioskodawcę na piśmie zgodnie z 
procedurami zawiadamiania 
ustanowionymi w przepisach krajowych 
danego państwa członkowskiego w 
terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. 
W wyjątkowych przypadkach dotyczących 
skomplikowanych wniosków, w tym 
wniosków dotyczących jednostek 
przyjmujących w kilku państwach 
członkowskich, termin można przedłużyć 
maksymalnie o dalsze 60 dni.

członkowskiego danej osoby jako 
pracownika przenoszonego wewnątrz 
przedsiębiorstwa lub o dostosowanie 
dokumentu dodatkowego, o którym mowa 
w art. 11 ust. 4 oraz zawiadamiają o niej 
wnioskodawcę na piśmie zgodnie z 
procedurami zawiadamiania 
ustanowionymi w przepisach krajowych 
danego państwa członkowskiego w 
terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. 
W wyjątkowych przypadkach dotyczących 
skomplikowanych wniosków, w tym 
wniosków dotyczących jednostek 
przyjmujących w kilku państwach 
członkowskich, termin można przedłużyć 
maksymalnie o dalsze 30 dni.

Or. pl

Uzasadnienie

Kaksymalny termin 90 dni na podjęcie decyzji sprawie wniosku o przyjęcie na terytorium 
państwa członkowskiego danej osoby jako pracownika przenoszonego wewnątrz 
przedsiębiorstwa był zbyt długi i nieuzasadniony.

Poprawka 149
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. prawo do wykonywania swoich zadań w 
siedzibach klientów jednostek należących 
do grupy przedsiębiorstw wymienionych w 
dokumencie dodatkowym, o którym mowa 
w art. 11 ust. 4, jeśli tylko utrzymany 
zostaje stosunek zatrudnienia z 
przedsiębiorstwem mającym siedzibę w 
państwie trzecim.

4. prawo do wykonywania swoich zadań w 
siedzibach klientów i potencjalnych 
partnerów biznesowych jednostek 
należących do grupy przedsiębiorstw 
wymienionych w dokumencie 
dodatkowym, o którym mowa w art. 11 
ust. 4, jeśli tylko utrzymany zostaje 
stosunek zatrudnienia z przedsiębiorstwem 
mającym siedzibę w państwie trzecim.

Or. de
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Poprawka 150
Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Niezależnie od prawa właściwego dla 
stosunku pracy zastosowanie mają co 
najmniej przepisy ustawowe, wykonawcze 
i adminsitracyjne miejsca pracy.

Or. en

Poprawka 151
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od prawa właściwego dla 
stosunku pracy, pracownicy przenoszeni
wewnątrz przedsiębiorstwa mają prawo 
do:

Niezależnie od prawa właściwego dla 
stosunku pracy, pracownikom 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
przysługuje prawo do:

Or. de

Poprawka 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od prawa właściwego dla 
stosunku pracy, pracownicy przenoszeni 
wewnątrz przedsiębiorstwa mają prawo 
do:

Niezależnie od prawa właściwego dla 
stosunku pracy, pracownicy przenoszeni 
wewnątrz przedsiębiorstwa są traktowani 
na równi z pracownikami krajowymi.

Or. de
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Poprawka 153
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od prawa właściwego dla 
stosunku pracy, pracownicy przenoszeni 
wewnątrz przedsiębiorstwa mają prawo do:

Niezależnie od prawa właściwego dla 
stosunku pracy, pracownicy przenoszeni 
wewnątrz przedsiębiorstwa mają prawo do 
co najmniej takiego samego traktowania 
jak obywatele przyjmującego państwa 
członkowskiego, w zakresie:

Or. en

Poprawka 154
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

warunków zatrudnienia stosowanych w
odniesieniu do pracowników 
delegowanych znajdujących się w 
podobnej sytuacji, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi pracy powszechnie 
stosowanymi w państwie członkowskim, 
do którego zostali przyjęci na mocy 
niniejszej dyrektywy.

warunków zatrudnienia zapewniających co 
najmniej taki sam poziom ochrony, jaki 
jest określony w dyrektywie 96/71/WE;

Or. en

Poprawka 155
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

warunków zatrudnienia stosowanych w 
odniesieniu do pracowników 
delegowanych znajdujących się w 
podobnej sytuacji, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi pracy powszechnie 
stosowanymi w państwie członkowskim, 
do którego zostali przyjęci na mocy 
niniejszej dyrektywy.

warunków zatrudnienia zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi w miejscu pracy, w którym
zostali przyjęci na mocy niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

warunków zatrudnienia stosowanych w 
odniesieniu do pracowników 
delegowanych znajdujących się w 
podobnej sytuacji, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi pracy powszechnie 
stosowanymi w państwie członkowskim, 
do którego zostali przyjęci na mocy 
niniejszej dyrektywy.

warunków zatrudnienia stosowanych 
zgodnie z przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi lub administracyjnymi 
i układami zbiorowymi pracy stosowanymi 
w państwie członkowskim, do którego 
pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstwa zostali przyjęci na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 157
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

warunków zatrudnienia stosowanych w 
odniesieniu do pracowników 
delegowanych znajdujących się w 
podobnej sytuacji, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi pracy powszechnie 
stosowanymi w państwie członkowskim, 
do którego zostali przyjęci na mocy 
niniejszej dyrektywy.

warunków zatrudnienia stosowanych w 
odniesieniu do pracowników 
delegowanych znajdujących się w 
podobnej sytuacji, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi pracy stosowanymi w 
państwie członkowskim, do którego zostali 
przyjęci na mocy niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 158
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

warunków zatrudnienia stosowanych w 
odniesieniu do pracowników 
delegowanych znajdujących się w 
podobnej sytuacji, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi pracy powszechnie 
stosowanymi w państwie członkowskim, 
do którego zostali przyjęci na mocy 
niniejszej dyrektywy.

warunków zatrudnienia stosowanych w 
odniesieniu do pracowników 
delegowanych znajdujących się w 
podobnej sytuacji, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi pracy powszechnie 
stosowanymi w państwie członkowskim, w 
którym obecnie pracują (zasada miejsca 
pracy).

Or. de

Poprawka 159
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

warunków zatrudnienia stosowanych w 
odniesieniu do pracowników 
delegowanych znajdujących się w 
podobnej sytuacji, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi pracy powszechnie 
stosowanymi w państwie członkowskim, 
do którego zostali przyjęci na mocy 
niniejszej dyrektywy.

warunków zatrudnienia stosowanych w 
odniesieniu do pracowników 
delegowanych znajdujących się w 
podobnej sytuacji, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, lub też układami 
zbiorowymi pracy powszechnie 
stosowanymi w państwie członkowskim, 
do którego zostali przyjęci na mocy 
niniejszej dyrektywy, ze szczególnym 
uwzględnieniem dyrektywy 96/71/WE.

Or. de

Poprawka 160
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych pracy za 
powszechnie obowiązujące państwa 
członkowskie mogą, jeśli podejmą taką 
decyzję, oprzeć się na układach 
zbiorowych, które są powszechnie 
stosowane w odniesieniu do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw na danym 
obszarze geograficznym oraz o danym 
profilu lub w danej gałęzi przemysłu, lub 
układów zbiorowych, które zostały zawarte 
przez najbardziej reprezentatywnych 
pracodawców lub organizacje pracy na 
poziomie krajowym i które obowiązują na 
całym terytorium kraju.

skreślony

Or. en
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Poprawka 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych pracy za 
powszechnie obowiązujące państwa 
członkowskie mogą, jeśli podejmą taką 
decyzję, oprzeć się na układach 
zbiorowych, które są powszechnie 
stosowane w odniesieniu do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw na danym 
obszarze geograficznym oraz o danym 
profilu lub w danej gałęzi przemysłu, lub 
układów zbiorowych, które zostały zawarte 
przez najbardziej reprezentatywnych 
pracodawców lub organizacje pracy na 
poziomie krajowym i które obowiązują na 
całym terytorium kraju.

skreślony

Or. de

Poprawka 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. do podstawowego wynagrodzenia 
odpowiadającego wynagrodzeniu 
otrzymywanemu przez obywatela Unii, 
wykonującego ten sam zawód lub zadanie 
w państwie członkowskim przyjmującym; 
z takim wynagrodzeniem może zostać 
wypłacony przez pracodawcę jednorazowy 
dodatek w celu umożliwienia 
pracownikowi pokrycia nieuniknionych 
kosztów wiążących się z przeniesieniem.

Or. it
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Poprawka 163
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

traktowania na równi z obywatelami
przyjmującego państwa członkowskiego w 
odniesieniu do:

co najmniej traktowania na równi z 
mieszkańcami przyjmującego państwa 
członkowskiego w odniesieniu do:

Or. en

Poprawka 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

traktowania na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego w 
odniesieniu do:

traktowanie na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego 
obejmuje w szczególności prawo do:

Or. de

Poprawka 165
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

traktowania na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego w 
odniesieniu do:

traktowania na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego w 
odniesieniu między innymi, lecz nie 
wyłącznie do:

Or. de
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Poprawka 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wolności stowarzyszania się i zrzeszania 
się oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników lub 
pracodawców lub wszelkich organizacjach 
zrzeszających pracowników określonych 
zawodów, w tym świadczeń 
przyznawanych przez takie organizacje, 
bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
dotyczących porządku publicznego i 
bezpieczeństwa publicznego;

a) wolności stowarzyszania się i zrzeszania 
się oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników lub 
pracodawców lub wszelkich organizacjach 
zrzeszających pracowników określonych 
zawodów, w tym prawa do uczestniczenia 
w działaniach mających na celu zawarcie 
układów zbiorowych (łącznie ze 
strajkiem), a także świadczeń 
przyznawanych przez takie organizacje, 
bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
dotyczących porządku publicznego i 
bezpieczeństwa publicznego;

Or. de

Poprawka 167
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) państwo członkowskie może 
ograniczyć równe traktowanie obywateli 
objętych pkt 2 lit. c), jeżeli pracownik 
przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa 
podlega ochronie, gdyż jest objęty 
działami zabezpieczenia społecznego w 
kraju pochodzenia lub w inny sposób, i 
jeżeli zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego zainteresowany może być 
zwolniony z przepisów przyjmującego 
państwa członkowskiego dotyczących 
zabezpieczenia społecznego;
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Or. en

Poprawka 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie naruszając postanowień 
obowiązujących umów dwustronnych, 
korzystania z krajowych przepisów 
ustawowych dotyczących działów 
zabezpieczenia społecznego określonych w 
art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
883/2004. W przypadku mobilności 
między państwami członkowskimi i nie 
naruszając postanowień obowiązujących 
umów dwustronnych, rozporządzenie 
Rady (WE) nr 859/2003 stosuje się 
odpowiednio;

c) działów zabezpieczenia społecznego 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
883/2004;

Or. en

Poprawka 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie naruszając postanowień 
obowiązujących umów dwustronnych, 
korzystania z krajowych przepisów 
ustawowych dotyczących działów 
zabezpieczenia społecznego określonych w 
art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
883/2004. W przypadku mobilności 
między państwami członkowskimi i nie 
naruszając postanowień obowiązujących 
umów dwustronnych, rozporządzenie Rady 
(WE) nr 859/200315 stosuje się 

c) nie naruszając postanowień 
obowiązujących umów dwustronnych 
przewidujących lepsze warunki, 
korzystania z krajowych przepisów 
ustawowych dotyczących działów 
zabezpieczenia społecznego określonych w 
art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
883/2004; w przypadku mobilności między 
państwami członkowskimi i nie naruszając
postanowień obowiązujących umów 
dwustronnych przewidujących lepsze 
warunki, stosuje się odpowiednio 
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odpowiednio; rozporządzenie (WE) nr 1231/10 lub, 
jeżeli nadal obowiązuje, rozporządzenie 
Rady (WE) nr 859/200315;

Or. en

Poprawka 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) nie naruszając postanowień 
obowiązujących umów dwustronnych, 
korzystania z krajowych przepisów 
ustawowych dotyczących działów 
zabezpieczenia społecznego określonych w 
art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
883/2004. w przypadku mobilności między 
państwami członkowskimi i nie naruszając 
postanowień obowiązujących umów 
dwustronnych, rozporządzenie Rady (WE) 
nr 859/200315 stosuje się odpowiednio;

(c) nie naruszając postanowień 
obowiązujących umów dwustronnych, 
korzystania z krajowych przepisów 
ustawowych dotyczących działów 
zabezpieczenia społecznego określonych w 
art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
883/2004. w przypadku mobilności między 
państwami członkowskimi i nie naruszając 
postanowień obowiązujących umów 
dwustronnych, rozporządzenie Rady (WE) 
nr 859/200315 stosuje się odpowiednio. 
Niniejszy zapis nie odnosi się do sytuacji, 
w której pracownik delegowany objęty jest 
prawodawstwem państwa trzeciego w 
zakresie zabezpieczenia społecznego lub 
gdy płaci składki w kraju trzecim.

Or. pl

Uzasadnienie

Należy uniknąć sytuacji, w której pracownik będzie objęty dwoma reżimami prawnymi i 
będzie opłacał skladki zarówno w Państwie Członkowskim jak i w państwie trzecim.

Poprawka 171
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie naruszając postanowień 
obowiązujących umów dwustronnych, 
korzystania z krajowych przepisów 
ustawowych dotyczących działów 
zabezpieczenia społecznego określonych w 
art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
883/2004. w przypadku mobilności między 
państwami członkowskimi i nie naruszając 
postanowień obowiązujących umów 
dwustronnych, rozporządzenie Rady (WE) 
nr 859/200315 stosuje się odpowiednio;

c) nie naruszając postanowień 
obowiązujących umów dwustronnych, 
korzystania z krajowych przepisów 
ustawowych dotyczących działów 
zabezpieczenia społecznego określonych w 
art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
883/2004; w przypadku mobilności między 
państwami członkowskimi i nie naruszając 
postanowień obowiązujących umów 
dwustronnych, rozporządzenie Rady (WE) 
nr 859/200315 stosuje się odpowiednio;
państwo członkowskie może ograniczyć 
równe traktowanie obywateli objętych 
niniejszym ustępem, jeżeli pracownik 
przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa 
podlega ochronie, gdyż jest objęty 
działami zabezpieczenia społecznego w 
kraju pochodzenia lub w inny sposób, i 
jeżeli zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego zainteresowany może być 
zwolniony z przepisów przyjmującego 
państwa członkowskiego dotyczących 
zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 172
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie naruszając postanowień 
obowiązujących umów dwustronnych, 
korzystania z krajowych przepisów 
ustawowych dotyczących działów 
zabezpieczenia społecznego określonych w 
art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
883/2004. W przypadku mobilności 
między państwami członkowskimi i nie 
naruszając postanowień obowiązujących 

c) nie naruszając postanowień 
obowiązujących umów dwustronnych, 
korzystania z krajowych przepisów 
ustawowych dotyczących działów 
zabezpieczenia społecznego określonych w 
art. 3 (ust. 1 lit. a) do i)) rozporządzenia 
Rady (WE) nr 883/04. Świadczenia 
rodzinne są wyłączone z zakresu równego 
traktowania, ponieważ celem państw 



PE467.306v02-00 86/94 AM\871544PL.doc

PL

umów dwustronnych, rozporządzenie Rady 
(WE) nr 859/200315 stosuje się 
odpowiednio;

członkowskich musi być przede wszystkim 
wspieranie rodzin zamieszkałych w UE 
przez dłuższy okres. W przypadku 
mobilności między państwami 
członkowskimi i nie naruszając 
postanowień obowiązujących umów 
dwustronnych, rozporządzenie Rady (WE) 
nr 859/200315 stosuje się odpowiednio;

Or. de

Poprawka 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) pracownicy z państw trzecich 
przenoszący się do państwa trzeciego lub –
w razie śmierci takich pracowników –
pozostali przy życiu członkowie rodziny, 
których miejsce pobytu znajduje się w 
państwie trzecim, a ich prawa wynikają z 
praw tych pracowników, otrzymują 
ustawowe świadczenia z tytułu starości, 
inwalidztwa lub śmierci, które wynikają z 
poprzedniego zatrudnienia pracowników 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;

Or. en

Poprawka 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera c b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) niedyskryminacyjnego dostępu do 
systemu zabezpieczeń społecznych w 
miejscu pracy podobnie jak w przypadku 
innych obywateli UE pracujących w tym 
państwie członkowskim na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004;

Or. en

Poprawka 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) uprawnienia do świadczeń, które przy 
przeniesieniu do państwa trzeciego mogą 
być należne z tytułu obrażeń poniesionych 
w wyniku zatrudnienia, do odszkodowania 
zamiast ewentualnego nabytego lecz 
niewykorzystanego uprawnienia 
urlopowego oraz do zwrotu składek na 
zabezpieczenie społeczne, które nie 
spowodowały i nie powodują nabycia 
praw na mocy krajowych przepisów lub 
rozporządzeń albo uzgodnień 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 176
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie naruszając przepisów d) nie naruszając przepisów 
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rozporządzenia (WE) nr 859/2003 oraz 
postanowień obowiązujących umów 
dwustronnych, wypłaty ustawowych 
świadczeń emerytalnych w oparciu o 
poprzednie zatrudnienie pracownika, przy 
przeniesieniu się do państwa trzeciego;

rozporządzenia (WE) nr 859/2003 oraz 
postanowień obowiązujących umów 
dwustronnych, wypłaty ustawowych 
świadczeń emerytalnych oraz gromadzenie 
i przenoszenie dodatkowych świadczeń 
emerytalnych w oparciu o poprzednie 
zatrudnienie pracownika, przy 
przeniesieniu się do państwa trzeciego;

Or. nl

Poprawka 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie naruszając przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 859/2003 oraz 
postanowień obowiązujących umów 
dwustronnych, wypłaty ustawowych 
świadczeń emerytalnych w oparciu o 
poprzednie zatrudnienie pracownika, przy 
przeniesieniu się do państwa trzeciego;

d) pracownicy z państw trzecich 
przenoszący się do państwa trzeciego lub –
w razie śmierci takich pracowników –
pozostali przy życiu członkowie rodziny, 
których miejsce pobytu znajduje się w 
państwie trzecim, a ich prawa wynikają z 
praw tych pracowników, otrzymują 
ustawowe świadczenia z tytułu starości, 
inwalidztwa lub śmierci, które wynikają z 
poprzedniego zatrudnienia pracowników 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 
danego państwa trzeciego;

Or. en

Poprawka 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d a (nowa)



AM\871544PL.doc 89/94 PE467.306v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) prawa wnoszenia do właściwych 
organów lub sądów skarg przeciwko 
pracodawcom w sposób bezpośredni lub 
przez strony trzecie, takie jak organizacje 
pracowników, zgodnie z odpowiednimi 
krajowymi przepisami ustawowymi w celu 
skutecznego wykonywania praw 
wynikających z niniejszej dyrektywy;
państwa członkowskie zapewniają 
efektywne mechanizmy w celu 
zabezpieczenia tych praw;

Or. de

Poprawka 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) prawa odmowy pracy, jeżeli 
pracownik przenoszony wewnątrz 
przedsiębiorstwa jest wykorzystywany jako 
łamistrajk;

Or. de

Poprawka 180
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dostępu do towarów i usług oraz 
zaopatrzenia w powszechnie dostępne 
towary i usługi, z wyłączeniem 
publicznych lokali mieszkalnych i usług 

e) dostępu do towarów i usług oraz 
zaopatrzenia w powszechnie dostępne 
towary i usługi, z wyłączeniem 
publicznych lokali mieszkalnych i 
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poradnictwa zapewnianych przez służby
zatrudnienia.

publicznych usług zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dostępu do towarów i usług oraz 
zaopatrzenia w powszechnie dostępne 
towary i usługi, z wyłączeniem 
publicznych lokali mieszkalnych i usług 
poradnictwa zapewnianych przez służby 
zatrudnienia.

e) dostępu do towarów i usług oraz 
zaopatrzenia w powszechnie dostępne 
towary i usługi.

Or. de

Poprawka 182
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dostępu do towarów i usług oraz 
zaopatrzenia w powszechnie dostępne 
towary i usługi, z wyłączeniem 
publicznych lokali mieszkalnych i usług 
poradnictwa zapewnianych przez służby 
zatrudnienia.

e) dostępu do towarów i usług oraz 
zaopatrzenia w powszechnie dostępne 
towary i usługi.

Or. nl

Poprawka 183
Thomas Mann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) stypendia na naukę, szkolenie i 
doszkalanie zawodowe są wyłączone z 
zakresu równego traktowania.

Or. de

Poprawka 184
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 
2 zdanie drugie dyrektywy 2003/86/WE 
państwa członkowskie nie stosują żadnych 
ograniczeń czasowych odnośnie do 
dostępu do rynku pracy.

Or. de

Poprawka 185
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Wykonywanie przez pracownika praw 
określonych w art. 16 nie powinno stać na 
przeszkodzie prawu do łączenia rodzin.

Or. de
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Poprawka 186
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obywatelom państwa trzeciego, którzy 
uzyskali zezwolenie na pobyt w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w 
pierwszym państwie członkowskim, którzy 
spełniają kryteria przyjęcia określone w 
art. 5 i którzy wnioskują w innym państwie 
członkowskim o zezwolenie na pobyt w 
ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa zezwala się na 
wykonywanie pracy w każdej innej 
jednostce posiadającej siedzibę w tym 
państwie członkowskim i należącym do tej 
samej grupy przedsiębiorstw oraz 
siedzibach klientów tej jednostki, jeśli 
warunki określone w art. 13 ust. 4 są 
spełnione, w oparciu o zezwolenie na 
pobyt wydane przez pierwsze państwo 
członkowskie i dokument dodatkowy, o 
którym mowa w art. 11 ust. 4, pod 
warunkiem, że:

1. Obywatelom państwa trzeciego, którzy 
uzyskali zezwolenie na pobyt w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
w pierwszym państwie członkowskim, 
którzy spełniają kryteria przyjęcia 
określone w art. 5 i którzy wnioskują w 
innym państwie członkowskim o 
zezwolenie na pobyt w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
zezwala się na wykonywanie pracy w 
każdej innej jednostce posiadającej 
siedzibę w tym państwie członkowskim 
i należącym do tej samej grupy 
przedsiębiorstw oraz siedzibach klientów 
tej jednostki, jeśli warunki określone w art. 
13 ust. 4 są spełnione, a kryteria 
przyjmowania zgodne z art. 5 i 14 zostały 
sprawdzone przez wszystkie przyjmujące 
państwa członkowskie, w oparciu o 
zezwolenie na pobyt wydane przez 
pierwsze państwo członkowskie i 
dokument dodatkowy, o którym mowa 
w art. 11 ust. 4, pod warunkiem, że:

Or. en

Poprawka 187
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wnioskodawca przedstawił 
odpowiednim organom innego państwa 
członkowskiego przed przeniesieniem do 
tego państwa dokumenty, o których mowa 

b) wnioskodawca przedstawił 
odpowiednim organom innego państwa 
członkowskiego przed przeniesieniem do 
tego państwa dokumenty, o których mowa 
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w art. 5 ust. 1, 2 i 3, dotyczące 
przeniesienia do tego państwa i dostarczył 
organom pierwszego państwa 
członkowskiego dokument 
poświadczający, że takie dokumenty 
przedstawił.

w art. 5 ust. 1, 2 i 3, dotyczące 
przeniesienia do tego państwa, i jak 
stwierdzono, warunki te są zgodne z 
warunkami w innym państwie 
członkowskim, oraz dostarczył organom 
pierwszego państwa członkowskiego 
dokument poświadczający, że takie 
dokumenty przedstawił.

Or. en

Poprawka 188
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nie została naruszona zasada równego 
traktowania w miejscu pracy.

Or. en

Poprawka 189
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Art. 16 ust. 1 i 2 nie mają 
zastosowania do sektorów, których 
działalność ma głównie charakter 
niestacjonarny, łącznie z pokrewnymi 
sektorami gospodarki, według kodu 
NACE. Partnerzy społeczni wnioskują o 
odstępstwa i regulują je w drodze dialogu 
społecznego.

Or. de
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Poprawka 190
Martin Kastler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Maksymalny okres trwania przeniesienia 
do Unii Europejskiej nie przekracza trzech 
lat w przypadku pracowników kadry 
kierowniczej i specjalistów oraz jednego 
roku w przypadku absolwentów 
odbywających staż.

3. Maksymalny okres trwania przeniesienia 
do Unii Europejskiej nie przekracza trzech 
lat w przypadku pracowników kadry 
kierowniczej i specjalistów oraz jednego 
roku w przypadku absolwentów 
odbywających staż. Okres przeniesienia 
może zostać przedłużony o rok wyłącznie 
w przypadku kadry kierowniczej.

Or. de

Poprawka 191
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zasada przyjmującego państwa 
członkowskiego, zgodnie z którą należy 
przestrzegać warunków w miejscu pracy, 
musi być utrzymana również w kontekście 
mobilności pracowników przenoszonych 
wewnątrz przedsiębiorstwa między 
państwami członkowskimi.

Or. en


