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Poprawka 34
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 35
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając konwencję nr 97 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) dotyczącą pracowników 
migrujących,

Or. en

Poprawka 36
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając konwencję nr 143 MOP 
dotyczącą migracji w niewłaściwych 
warunkach oraz popierania równości 
szans i traktowania pracowników 
migrujących,
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Or. en

Poprawka 37
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając konwencję nr 102 MOP 
dotyczącą minimalnych norm 
zabezpieczenia społecznego,

Or. en

Poprawka 38
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 e (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając konwencję nr 118 MOP 
dotyczącą równości traktowania własnych 
i obcych obywateli w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego,

Or. en

Poprawka 39
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 f (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając konwencję nr 111 MOP 
dotyczącą dyskryminacji w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu,
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Or. en

Poprawka 40
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 g (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając zalecenie nr 86 MOP 
dotyczące pracowników migrujących,

Or. en

Poprawka 41
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 h (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając zalecenie nr 151 MOP 
dotyczące pracowników migrujących,

Or. en

Poprawka 42
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 5 i (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając konwencję nr 98 MOP 
dotyczącą stosowania zasad prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych,

Or. en
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Poprawka 43
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejszą dyrektywę należy stosować 
bez uszczerbku dla zasady preferencji UE 
w odniesieniu do dostępu do rynku pracy 
państw członkowskich, wyrażonej we 
właściwych postanowieniach aktów 
przystąpienia.

(7) Niniejszą dyrektywę należy stosować 
bez uszczerbku dla zasady preferencji UE 
w odniesieniu do dostępu do rynku pracy 
państw członkowskich, wyrażonej we 
właściwych postanowieniach aktów 
przystąpienia. Niezależnie od tego zasadę 
tę należy stosować do odstąpienia od 
zasady równości wynagrodzeń za taką 
samą pracę zarówno w odniesieniu do 
pracowników z państw członkowskich, jak 
i do obywateli państw trzecich.

Or. en

Poprawka 44
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niniejsza dyrektywa powinna 
określać warunki i prawa pracowników 
sezonowych będących obywatelami 
państw trzecich, przy pełnym 
poszanowaniu odpowiednich konwencji 
MOP.

Or. en

Poprawka 45
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
warunki świadczenia usług w ramach art. 
56 TFUE. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć w szczególności wpływu na 
warunki zatrudnienia, które, zgodnie 
z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług8, stosuje się wobec pracowników 
delegowanych przez przedsiębiorstwo 
posiadające siedzibę w państwie 
członkowskim do świadczenia usługi na 
terytorium innego państwa 
członkowskiego.

skreślony

__________________
8. Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.

Or. en

Poprawka 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
warunki świadczenia usług w ramach art. 
56 TFUE. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć w szczególności wpływu na 
warunki zatrudnienia, które, zgodnie 
z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług8, stosuje się wobec pracowników 
delegowanych przez przedsiębiorstwo 
posiadające siedzibę w państwie 
członkowskim do świadczenia usługi na 
terytorium innego państwa 

(9) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
warunki świadczenia usług w ramach art. 
56 TFUE.
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członkowskiego.

Or. de

Poprawka 47
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Prace uzależnione od rytmu 
sezonowego zazwyczaj występują w 
sektorach takich jak rolnictwo, w okresie 
siewu lub zbiorów, lub okresie urlopowym
w branży turystycznej.

(10) Prace uzależnione od rytmu 
sezonowego zazwyczaj występują w 
sektorach takich jak rolnictwo, w okresie 
siewu lub zbiorów, oraz branża 
turystyczna.

Or. it

Poprawka 48
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Prace uzależnione od rytmu 
sezonowego zazwyczaj występują w 
sektorach takich jak rolnictwo, w okresie 
siewu lub zbiorów, lub okresie urlopowym 
w branży turystycznej.

(10) Prace uzależnione od rytmu 
sezonowego zazwyczaj występują w 
sektorach takich jak rolnictwo i 
ogrodnictwo, w okresie siewu lub zbiorów, 
lub okresie urlopowym w branży 
turystycznej.

Or. en

Poprawka 49
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Prace uzależnione od rytmu 
sezonowego zazwyczaj występują w 
sektorach takich jak rolnictwo, w okresie 
siewu lub zbiorów, lub okresie urlopowym 
w branży turystycznej.

(10) Prace uzależnione od rytmu 
sezonowego zazwyczaj występują w 
sektorach takich jak rolnictwo, uprawa 
winorośli i ogrodnictwo, w okresie siewu 
lub zbiorów, lub okresie urlopowym w 
branży turystycznej.

Or. de

Poprawka 50
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Prace uzależnione od rytmu 
sezonowego zazwyczaj występują w 
sektorach takich jak rolnictwo, w okresie 
siewu lub zbiorów, lub okresie urlopowym
w branży turystycznej.

(10) Prace uzależnione od rytmu 
sezonowego zazwyczaj występują w 
sektorach takich jak rolnictwo (w 
szczególności w sektorze zootechnicznym 
oraz sektorze roślin i kwiatów), w okresie 
siewu lub zbiorów, w branży turystycznej 
lub w sektorze budowlanym na dużą skalę 
(ze szczególnym odniesieniem do 
instalacji i robót z zakresu inżynieri 
lądowej i wodnej) w okresie urlopowym.

Or. en

Poprawka 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Prace uzależnione od rytmu 
sezonowego zazwyczaj występują w 
sektorach takich jak rolnictwo, w okresie 

(10) Prace uzależnione od rytmu 
sezonowego zazwyczaj występują w 
sektorach takich jak rolnictwo i 
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siewu lub zbiorów, lub okresie urlopowym 
w branży turystycznej.

ogrodnictwo, w okresie siewu lub zbiorów, 
lub okresie urlopowym w branży 
turystycznej. Państwa członkowskie mają 
swobodę wskazania innych sektorów, w 
których występuje zjawisko sezonowości.

Or. pl

Uzasadnienie

Zjawisko sezonowości zależy od specyficznych uwarunkowań gospodarczo-geograficznych 
Państw Członkowskich.

Poprawka 52
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Złożenie wniosku o przyjęcie jako 
pracownika sezonowego powinno być 
możliwe jedynie dla wnioskodawców z 
miejscem zamieszkania poza terytorium 
państw członkowskich.

(11) Wniosek powinien zostać przyjęty i 
rozpatrzony tylko wtedy, jeżeli miejsce 
zamieszkania obywatela państwa trzeciego 
znajduje się poza terytorium państwa 
członkowskiego będącego przedmiotem 
wniosku o przyjęcie.

Or. lt

Poprawka 53
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
wpływać na prawa obywateli państw 
trzecich już przebywających legalnie w 
państwie członkowskim do wykonywania 
pracy, w przypadku, gdy prawa takie 
zostały przyznane.

(12) W niniejszej dyrektywie powinny 
zostać określone prawa i obowiązki 
pracodawców w stosunku do 
pracowników sezonowych z państw 
trzecich, które bez żadnych odstępstw 
odpowiadają obowiązującemu 
ustawodawstwu wspólnotowemu i państw 
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członkowskich w zakresie zdrowia oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna ponadto wpływać 
na prawa obywateli państw trzecich już 
przebywających legalnie w państwie 
członkowskim do wykonywania pracy, w 
przypadku, gdy prawa takie zostały 
przyznane.

Or. it

Poprawka 54
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać elastyczny system wjazdu 
dostosowany do zapotrzebowania, w 
oparciu o obiektywne kryteria, takie jak 
ważna umowa o pracę lub wiążąca oferta 
pracy, określająca poziom wynagrodzenia 
stosowanego wobec pracowników 
sezonowych w danym sektorze.

(13) Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać elastyczny system wjazdu 
dostosowany do zapotrzebowania, w 
oparciu o obiektywne kryteria, takie jak 
ważna umowa o pracę lub wiążąca oferta 
pracy.

Or. de

Poprawka 55
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać elastyczny system wjazdu 
dostosowany do zapotrzebowania, w 
oparciu o obiektywne kryteria, takie jak
ważna umowa o pracę lub wiążąca oferta
pracy, określająca poziom wynagrodzenia 

(13) W niniejszej dyrektywie należy 
określić przejrzysty i rygorystyczny system 
wjazdu do państwa członkowskiego i 
wyjazdu z państwa członkowskiego
dostosowany do zapotrzebowania rynku i 
opierający się o obiektywne kryteria, takie 
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stosowanego wobec pracowników 
sezonowych w danym sektorze.

jak istnienie ważnej umowy o pracę lub
wiążącej oferty pracy, określającej poziom 
wynagrodzenia stosowanego wobec 
pracowników sezonowych w danym 
sektorze, który to poziom musi być 
wystarczająco wysoki, aby zapewnić 
legalny charakter ich czasowego pobytu 
oraz objęcie ich systemem zabezpieczenia 
społecznego.

Or. it

Poprawka 56
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać elastyczny system wjazdu 
dostosowany do zapotrzebowania, w 
oparciu o obiektywne kryteria, takie jak 
ważna umowa o pracę lub wiążąca oferta 
pracy, określająca poziom wynagrodzenia 
stosowanego wobec pracowników 
sezonowych w danym sektorze.

(13) Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać elastyczny system wjazdu 
dostosowany do zapotrzebowania, w 
oparciu o obiektywne kryteria, takie jak 
ważna umowa o pracę lub wiążąca oferta 
pracy określająca, zgodnie z przepisami 
krajowymi lub układami zbiorowymi, 
poziom wynagrodzenia i drugorzędne 
warunki pracy stosowane wobec 
pracowników sezonowych w danym 
sektorze.

Or. nl

Poprawka 57
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać elastyczny system wjazdu 

(13) Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać elastyczny system wjazdu 
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dostosowany do zapotrzebowania, w 
oparciu o obiektywne kryteria, takie jak 
ważna umowa o pracę lub wiążąca oferta 
pracy, określająca poziom wynagrodzenia 
stosowanego wobec pracowników 
sezonowych w danym sektorze.

dostosowany do zapotrzebowania, w 
oparciu o obiektywne kryteria, takie jak 
ważna umowa o pracę lub wiążąca oferta 
pracy, określająca poziom wynagrodzenia 
stosowanego wobec pracowników 
sezonowych w danym sektorze; należy 
również ustalić maksymalny czas 
wykonywania pracy sezonowej.

Or. fr

Poprawka 58
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość stosowania testu,
wykazującego, że dane stanowisko nie 
może zostać obsadzone w oparciu o
krajowy rynek pracy.

(14) Państwa członkowskie muszą 
wykazać, że dane stanowiska zamiast 
pracownikami sezonowymi z państw 
trzecich nie mogą zostać obsadzone w 
oparciu o własny rynek pracy.

Or. it

Poprawka 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość stosowania testu,
wykazującego, że dane stanowisko nie 
może zostać obsadzone w oparciu o 
krajowy rynek pracy.

(14) Również w wyniku kryzysu, 
wysokiego poziomu bezrobocia i dużej 
liczby długotrwale bezrobotnych osób 
mieszkających w UE, dla których praca 
sezonowa jest często ważnym narzędziem 
łagodzenia trudności finansowych,
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość przeprowadzania co roku testu 
wykazującego, że dane stanowisko nie 
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może zostać obsadzone w oparciu o 
krajowy ani unijny rynek pracy.

Or. en

Poprawka 60
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość pobytu powinna być 
ograniczona do maksymalnego okresu w 
roku kalendarzowym, co w połączeniu z 
definicją pracy sezonowej powinno 
zapewnić autentycznie sezonowy charakter 
tej pracy. Powinno się wprowadzić przepis, 
umożliwiający przedłużenie umowy lub 
zmianę pracodawcy w ramach 
maksymalnej długości pobytu. Ma to 
zmniejszyć ryzyko wyzysku pracowników 
sezonowych, na jakie mogą być narażeni, 
jeśli są przywiązani do jednego 
pracodawcy, a jednocześnie umożliwić 
elastyczne reagowanie na rzeczywiste 
zapotrzebowanie pracodawców na siłę 
roboczą.

(16) Państwa członkowskie powinny 
ustalić maksymalną długość pobytu w
ciągu roku w zależności od swoich 
potrzeb, przy czym należy zachować
sezonowy charakter tej pracy. Powinno się 
wprowadzić przepis, umożliwiający 
przedłużenie umowy lub zmianę 
pracodawcy w ramach maksymalnej 
długości pobytu. Ma to zmniejszyć ryzyko 
wyzysku pracowników sezonowych, na 
jakie mogą być narażeni, jeśli są 
przywiązani do jednego pracodawcy, a 
jednocześnie umożliwić elastyczne 
reagowanie na rzeczywiste 
zapotrzebowanie pracodawców na siłę 
roboczą.

Or. de

Poprawka 61
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość pobytu powinna być 
ograniczona do maksymalnego okresu w 
roku kalendarzowym, co w połączeniu z 
definicją pracy sezonowej powinno 

(16) Długość pobytu powinna być 
ograniczona do maksymalnego okresu w 
roku, co w połączeniu z definicją pracy 
sezonowej powinno zapewnić autentycznie 
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zapewnić autentycznie sezonowy charakter 
tej pracy. Powinno się wprowadzić przepis, 
umożliwiający przedłużenie umowy lub 
zmianę pracodawcy w ramach 
maksymalnej długości pobytu. Ma to 
zmniejszyć ryzyko wyzysku pracowników 
sezonowych, na jakie mogą być narażeni, 
jeśli są przywiązani do jednego 
pracodawcy, a jednocześnie umożliwić 
elastyczne reagowanie na rzeczywiste 
zapotrzebowanie pracodawców na siłę 
roboczą.

sezonowy charakter tej pracy. Powinno się 
wprowadzić przepis, umożliwiający 
przedłużenie umowy lub zmianę 
pracodawcy w ramach maksymalnej 
długości pobytu. Ma to zmniejszyć ryzyko 
wyzysku pracowników sezonowych, na 
jakie mogą być narażeni, jeśli są 
przywiązani do jednego pracodawcy, a 
jednocześnie umożliwić elastyczne 
reagowanie na rzeczywiste 
zapotrzebowanie pracodawców na siłę 
roboczą.

Or. en

Poprawka 62
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zapewnienia pracownikom 
sezonowym odpowiedniego 
zakwaterowania w czasie ich pobytu, w 
tym m.in. rozsądnego kosztu tego 
zakwaterowania, należy wprowadzić 
przepis zobowiązujący pracodawców do 
przedstawiania dowodów dotyczących 
zakwaterowania, zapewnianego przez nich
samych lub osoby trzecie.

(19) W celu zapewnienia pracownikom 
sezonowym odpowiedniego 
zakwaterowania w czasie ich pobytu, w 
tym m.in. rozsądnego kosztu tego 
zakwaterowania, należy wprowadzić 
przepis zobowiązujący pracodawców do 
przedstawiania dowodów dotyczących 
zakwaterowania, zapewnianego przez nich 
samych lub przez osoby trzecie.

Or. nl

Poprawka 63
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zapewnienia pracownikom (19) W celu zapewnienia pracownikom 
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sezonowym odpowiedniego 
zakwaterowania w czasie ich pobytu, w 
tym m.in. rozsądnego kosztu tego 
zakwaterowania, należy wprowadzić 
przepis zobowiązujący pracodawców do 
przedstawiania dowodów dotyczących 
zakwaterowania, zapewnianego przez nich 
samych lub osoby trzecie.

sezonowym odpowiedniego 
zakwaterowania w czasie ich pobytu, w 
tym m.in. rozsądnego kosztu tego 
zakwaterowania, a także takiego samego 
traktowania jak obywatele oraz 
przyzwoitego standardu życia, należy 
wprowadzić przepis zobowiązujący 
pracodawców do przedstawiania dowodów 
dotyczących zakwaterowania, 
zapewnianego przez nich samych lub 
osoby trzecie. Należy zapewnić 
przejrzystość w odniesieniu do kosztów 
zakwaterowania, które nie powinny być 
automatycznie potrącane z 
wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 64
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną 
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowego charakteru 
ich pracy istnieje potrzeba jasnego
określenia warunków pracy mających 
zastosowanie do takich pracowników, aby 
zapewnić pewność prawną poprzez 
wprowadzenie przy określaniu tych 
warunków odniesień do ogólnie 
wiążących instrumentów, takich jak 
ustawy lub powszechnie obowiązujące 
układy zbiorowe, gwarantujących
skuteczną ochronę praw pracowników 
sezonowych z państw trzecich.

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną 
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowego charakteru 
ich pracy istnieje potrzeba zapewnienia 
skutecznej ochrony praw pracowników 
sezonowych z państw trzecich, a także 
regularnego sprawdzania zgodności oraz 
zagwarantowania pełnego poszanowania 
zasady traktowania ich na równi z 
pracownikami będącymi obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną 
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowego 
charakteru ich pracy istnieje potrzeba 
jasnego określenia warunków pracy
mających zastosowanie do takich 
pracowników, aby zapewnić pewność 
prawną poprzez wprowadzenie przy 
określaniu tych warunków odniesień do 
ogólnie wiążących instrumentów, takich 
jak ustawy lub powszechnie obowiązujące 
układy zbiorowe, gwarantujących 
skuteczną ochronę praw pracowników 
sezonowych z państw trzecich.

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną 
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowy charakter
ich pracy wszyscy zainteresowani muszą 
dołożyć szczególnych starań, aby 
przeciwdziałać wszelkim formom 
dyskryminacji. W związku z tym należy 
przestrzegać zasady równego traktowania, 
zwłaszcza w odniesieniu do wynagrodzeń, 
czyli stosować układy zbiorowe i inne 
regulacje dotyczące warunków pracy, 
zawarte na wszelkich możliwych 
szczeblach lub przewidziane na mocy 
obowiązującego prawa.

Or. de

Poprawka 66
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną 
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowego 
charakteru ich pracy istnieje potrzeba
jasnego określenia warunków pracy 
mających zastosowanie do takich
pracowników, aby zapewnić pewność 
prawną poprzez wprowadzenie przy 
określaniu tych warunków odniesień do 
ogólnie wiążących instrumentów, takich 
jak ustawy lub powszechnie obowiązujące 
układy zbiorowe, gwarantujących 
skuteczną ochronę praw pracowników 

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną 
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowy charakter
ich pracy istnieje potrzeba skutecznej 
ochrony praw tych pracowników poprzez 
bezwzględne przestrzeganie zasady 
równego traktowania w stosunku do 
pracowników będących obywatelami 
państwa przyjmującego, aby
zagwarantować stosowanie zasady takiej 
samej płacy za taką samą pracę w tym 
samym miejscu.
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sezonowych z państw trzecich.

Or. de

Poprawka 67
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowego charakteru 
ich pracy istnieje potrzeba jasnego 
określenia warunków pracy mających 
zastosowanie do takich pracowników, aby 
zapewnić pewność prawną poprzez 
wprowadzenie przy określaniu tych 
warunków odniesień do ogólnie 
wiążących instrumentów, takich jak 
ustawy lub powszechnie obowiązujące 
układy zbiorowe, gwarantujących
skuteczną ochronę praw pracowników 
sezonowych z państw trzecich.

(20) Z uwagi na szczególną sytuację 
pracowników sezonowych z państw 
trzecich oraz czasowego charakteru ich 
pracy istnieje potrzeba jasnego określenia
praw i obowiązków tej kategorii
pracowników, z którymi wiążą się 
instrumenty gwarantujące skuteczną 
ochronę praw pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz pracodawców.

Or. it

Poprawka 68
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną 
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowego 
charakteru ich pracy istnieje potrzeba 
jasnego określenia warunków pracy 
mających zastosowanie do takich 
pracowników, aby zapewnić pewność 

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną 
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowy charakter
ich pracy istnieje potrzeba jasnego 
określenia warunków pracy mających 
zastosowanie do takich pracowników, aby 
zapewnić pewność prawną poprzez 
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prawną poprzez wprowadzenie przy 
określaniu tych warunków odniesień do 
ogólnie wiążących instrumentów, takich 
jak ustawy lub powszechnie obowiązujące 
układy zbiorowe, gwarantujących 
skuteczną ochronę praw pracowników 
sezonowych z państw trzecich.

wprowadzenie przy określaniu tych 
warunków odniesień do ogólnie wiążących 
instrumentów, takich jak ustawy lub 
powszechnie obowiązujące układy 
zbiorowe, gwarantujących skuteczną 
ochronę praw pracowników sezonowych z 
państw trzecich, oraz aby przestrzegać 
zasady takiej samej płacy za taką samą 
pracę w tym samym miejscu.

Or. de

Poprawka 69
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną 
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowego charakteru 
ich pracy istnieje potrzeba jasnego 
określenia warunków pracy mających 
zastosowanie do takich pracowników, aby 
zapewnić pewność prawną poprzez 
wprowadzenie przy określaniu tych 
warunków odniesień do ogólnie wiążących 
instrumentów, takich jak ustawy lub 
powszechnie obowiązujące układy 
zbiorowe, gwarantujących skuteczną 
ochronę praw pracowników sezonowych z 
państw trzecich.

(20) Z uwagi na szczególnie niepewną 
sytuację pracowników sezonowych z 
państw trzecich oraz czasowego charakteru 
ich pracy istnieje potrzeba jasnego 
określenia warunków pracy mających 
zastosowanie do takich pracowników, aby 
zapewnić pewność prawną poprzez 
wprowadzenie przy określaniu tych 
warunków odniesień do ogólnie wiążących 
instrumentów, takich jak ustawy lub 
powszechnie obowiązujące układy 
zbiorowe, gwarantujących skuteczną 
ochronę, a zwłaszcza ochronę socjalną,
praw pracowników sezonowych z państw 
trzecich.

Or. fr

Poprawka 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W przypadku braku systemu 
uznawania układów zbiorowych za 
powszechnie stosowane, państwa 
członkowskie mogą opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

(21) W celu zapewnienia przestrzegania 
zasady równego traktowania pracowników 
z UE i pracowników sezonowych z państw 
trzecich w odniesieniu do pracowników 
sezonowych z państw trzecich obowiązują 
wszystkie rodzaje układów zbiorowych,
zawierane na wszystkich możliwych 
szczeblach, w tym również na szczeblu 
firm i przedsiębiorstw, i mające 
zastosowanie do stosunku pracy.

Or. de

Poprawka 71
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W przypadku braku systemu 
uznawania układów zbiorowych za 
powszechnie stosowane, państwa
członkowskie mogą opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

(21) Niezbędne jest, by do pracowników 
sezonowych będących obywatelami 
państw trzecich miały zastosowanie, poza 
przepisami ustawowymi, 
administracyjnymi i wykonawczymi 
obowiązującymi pracowników będących 
obywatelami przyjmującego państwa
członkowskiego, także orzeczenia 
arbitrażowe oraz umowy i układy 
zbiorowe zawarte na wszelkich poziomach 
zgodnie z prawem i praktyką krajową 
danego przyjmującego państwa 
członkowskiego, na takich samych 
warunkach, jak te mające zastosowanie 
do obywateli przyjmującego państwa 
członkowskiego.

Or. it
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Poprawka 72
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W przypadku braku systemu 
uznawania układów zbiorowych za 
powszechnie stosowane, państwa 
członkowskie mogą opierać się na
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

(21) W przypadku braku systemu 
uznawania układów zbiorowych za 
powszechnie stosowane, państwa 
członkowskie mogą opierać się na
elastycznym zdecentralizowanym systemie 
negocjacji płacowych, jasno określającym 
prawa i obowiązki pracowników 
sezonowych oraz pracodawców, w celu 
łatwiejszego pogodzenia wzajemnych 
potrzeb, wynikających również ze 
specyficznych różnic między 
poszczególnymi odpowiednimi 
kategoriami zawodowymi lub branżami 
przemysłu.

Or. it

Poprawka 73
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W przypadku braku systemu 
uznawania układów zbiorowych za 
powszechnie stosowane, państwa 
członkowskie mogą opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 

(21) W przypadku braku systemu 
uznawania układów zbiorowych za 
powszechnie stosowane, państwa 
członkowskie mogą opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 



AM\871580PL.doc 21/71 PE467.317v01-00

PL

przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju, zgodnie z prawem i 
praktyką krajową.

Or. it

Poprawka 74
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Pracownikom sezonowym z państw 
trzecich należy przyznać równe 
traktowanie w odniesieniu do tych działów 
zabezpieczenia społecznego, które są 
wymienione w art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.
Tym niemniej dyrektywa nie powinna 
przyznawać obywatelom państw trzecich, 
którzy mają interesy transgraniczne 
związane z różnymi państwami 
członkowskimi, szerszych praw w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego niż 
prawa już przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie UE. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie powinna przyznawać praw 
odnoszących się do sytuacji leżących poza 
zakresem prawodawstwa UE jako takiego, 
np. w odniesieniu do członków rodziny 
zamieszkujących w państwie trzecim.
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
niedyskryminującego stosowania przez 
państwa członkowskie krajowych 
przepisów przewidujących zasady de 
minimis dotyczące składek na systemy 
emerytalne.

skreślony

Or. nl
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Poprawka 75
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Pracownikom sezonowym z państw 
trzecich należy przyznać równe 
traktowanie w odniesieniu do tych działów 
zabezpieczenia społecznego, które są 
wymienione w art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.
Tym niemniej dyrektywa nie powinna 
przyznawać obywatelom państw trzecich, 
którzy mają interesy transgraniczne 
związane z różnymi państwami 
członkowskimi, szerszych praw w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego niż 
prawa już przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie UE. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie powinna przyznawać praw
odnoszących się do sytuacji leżących poza 
zakresem prawodawstwa UE jako takiego, 
np. w odniesieniu do członków rodziny 
zamieszkujących w państwie trzecim.
Pozostaje to bez uszczerbku dla
niedyskryminującego stosowania przez 
państwa członkowskie krajowych 
przepisów przewidujących zasady de 
minimis dotyczące składek na systemy 
emerytalne.

(22) Objęcie pracowników sezonowych 
odpowiednim zabezpieczeniem 
społecznym jest kluczowym elementem 
niniejszej dyrektywy i stanowi warunek 
zapewnienia im godnych warunków pracy 
i życia podczas pobytu w Unii.
Obywatelom państw trzecich należy 
przyznać 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
określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 883/04 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Bez uszczerbku dla umów 
dwustronnych przewidujących objęcie 
lepszym zabezpieczeniem społecznym 
niniejsza dyrektywa powinna ustanowić 
mechanizmy zapewniające skuteczne 
zabezpieczenie społeczne w trakcie pobytu, 
a także w stosownych przypadkach 
mechanizmy eksportu praw nabytych.
Mogą to być specjalne dostosowania 
dotyczące między innymi okresu próbnego 
lub okresu oczekiwania na nabycie praw.

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 
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rozporządzeniami jedynie ze względu na 
swoje obywatelstwo.

Or. en

Poprawka 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Pracownikom sezonowym z państw 
trzecich należy przyznać równe 
traktowanie w odniesieniu do tych działów 
zabezpieczenia społecznego, które są 
wymienione w art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.
Tym niemniej dyrektywa nie powinna 
przyznawać obywatelom państw trzecich, 
którzy mają interesy transgraniczne 
związane z różnymi państwami 
członkowskimi, szerszych praw w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego niż 
prawa już przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie UE. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie powinna przyznawać praw 
odnoszących się do sytuacji leżących poza 
zakresem prawodawstwa UE jako takiego, 
np. w odniesieniu do członków rodziny 
zamieszkujących w państwie trzecim.
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
niedyskryminującego stosowania przez 
państwa członkowskie krajowych 
przepisów przewidujących zasady de 
minimis dotyczące składek na systemy 
emerytalne.

(22) Pracownikom sezonowym z państw 
trzecich należy przyznać równe 
traktowanie w odniesieniu do tych działów 
zabezpieczenia społecznego, które są 
wymienione w art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.
Ponadto niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać praw odnoszących się do 
sytuacji leżących poza zakresem 
prawodawstwa UE jako takiego, np. w 
odniesieniu do członków rodziny 
zamieszkujących w państwie trzecim.
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
niedyskryminującego stosowania przez 
państwa członkowskie krajowych 
przepisów przewidujących zasady de 
minimis dotyczące składek na systemy 
emerytalne.

Or. de

Poprawka 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Pracownikom sezonowym z państw 
trzecich należy przyznać równe 
traktowanie w odniesieniu do tych działów 
zabezpieczenia społecznego, które są 
wymienione w art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.
Tym niemniej dyrektywa nie powinna 
przyznawać obywatelom państw trzecich, 
którzy mają interesy transgraniczne 
związane z różnymi państwami 
członkowskimi, szerszych praw w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego niż 
prawa już przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie UE. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie powinna przyznawać praw 
odnoszących się do sytuacji leżących poza 
zakresem prawodawstwa UE jako takiego, 
np. w odniesieniu do członków rodziny 
zamieszkujących w państwie trzecim.
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
niedyskryminującego stosowania przez 
państwa członkowskie krajowych 
przepisów przewidujących zasady de 
minimis dotyczące składek na systemy 
emerytalne.

(22) Państwa członkowskie na podstawie
działów zabezpieczenia społecznego 
wymienionych w art. 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego określają, 
które z tych świadczeń obejmują 
pracowników sezonowych. Tym niemniej 
dyrektywa nie powinna przyznawać 
obywatelom państw trzecich, którzy mają 
interesy transgraniczne związane z 
różnymi państwami członkowskimi, 
szerszych praw w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego niż prawa już 
przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie UE. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie powinna przyznawać praw 
odnoszących się do sytuacji leżących poza 
zakresem prawodawstwa UE jako takiego, 
np. w odniesieniu do członków rodziny 
zamieszkujących w państwie trzecim.
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
niedyskryminującego stosowania przez 
państwa członkowskie krajowych 
przepisów przewidujących zasady de 
minimis dotyczące składek na systemy 
emerytalne.

Or. pl

Uzasadnienie

Kwestia zabezpieczenia społecznego jest wyłączną kompetencją Państw Członkowskich.
Dodatkowo, sezonowy charakter pracy oraz krótki okres przebywania na terytorium danego 
Państwa Członkowskiego nie stanowi podstawy do przyznania pracownikom sezonowym 
wszystkich świadczeń zabezpieczenia społecznego z których korzystają obywatele tego 
państwa.

Poprawka 78
Mara Bizzotto
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Pracownikom sezonowym z państw 
trzecich należy przyznać równe 
traktowanie w odniesieniu do tych działów 
zabezpieczenia społecznego, które są 
wymienione w art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.
Tym niemniej dyrektywa nie powinna 
przyznawać obywatelom państw trzecich, 
którzy mają interesy transgraniczne 
związane z różnymi państwami 
członkowskimi, szerszych praw w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego niż 
prawa już przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie UE. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie powinna przyznawać praw 
odnoszących się do sytuacji leżących poza 
zakresem prawodawstwa UE jako takiego, 
np. w odniesieniu do członków rodziny 
zamieszkujących w państwie trzecim.
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
niedyskryminującego stosowania przez 
państwa członkowskie krajowych 
przepisów przewidujących zasady de 
minimis dotyczące składek na systemy 
emerytalne.

(22) Pracownikom sezonowym z państw 
trzecich należy przyznać równe 
traktowanie w odniesieniu do tych działów 
zabezpieczenia społecznego, które są 
wymienione w art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
przy jednoczesnym stosowaniu się bez 
żadnych odstępstw do obowiązującego 
ustawodawstwa Unii i państw 
członkowskich w zakresie zdrowia oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym 
niemniej dyrektywa nie powinna 
przyznawać obywatelom państw trzecich, 
którzy mają interesy transgraniczne 
związane z różnymi państwami 
członkowskimi, szerszych praw w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego niż 
prawa już przyznane w obowiązującym 
prawodawstwie Unii. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie powinna przyznawać praw 
odnoszących się do sytuacji leżących poza 
zakresem prawodawstwa UE jako takiego, 
np. w odniesieniu do członków rodziny 
zamieszkujących w państwie trzecim.
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
niedyskryminującego stosowania przez 
państwa członkowskie krajowych 
przepisów przewidujących zasady de 
minimis dotyczące składek na systemy 
emerytalne.

Or. it

Poprawka 79
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) W celu zapewnienia właściwego 
egzekwowania niniejszej dyrektywy, w 
szczególności przepisów dotyczących 
praw, warunków pracy i zakwaterowania, 
państwa członkowskie powinny zadbać o 
wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów kontroli i monitorowania 
oraz o przeprowadzanie na swym 
terytorium skutecznych i właściwych 
kontroli. W celu zwiększenia skuteczności 
tych kontroli państwa członkowskie 
powinny zapewnić udzielenie właściwym 
organom na mocy przepisów krajowych 
odpowiednich uprawnień i środków do 
przeprowadzania kontroli, oraz do 
gromadzenia i przetwarzania wyników 
wcześniejszych kontroli w celu 
skutecznego wdrażania niniejszej 
dyrektywy, a także zadbać o zapewnienie 
wystarczającej liczby pracowników 
posiadających umiejętności i kwalifikacje 
niezbędne do skutecznego 
przeprowadzania kontroli. Państwa 
członkowskie powinny przewidzieć 
odpowiednie, proporcjonalne i 
odstraszające kary, takie jak kary 
finansowe nakładane na pracodawcę w 
przypadku niezastosowania się do 
obowiązujących procedur.

Or. en

Poprawka 80
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu ułatwienia egzekwowania 
przepisów niniejszej dyrektywy, 
wyznaczone osoby trzecie, takie jak 

(23) W celu ułatwienia egzekwowania 
przepisów niniejszej dyrektywy należy 
opracować skuteczne mechanizmy 
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związki zawodowe lub inne organizacje 
powinny móc wnosić skargi, aby zapewnić 
skuteczne stosowanie dyrektywy. Jest to 
konieczne, aby uwzględnić sytuacje, gdy 
pracownicy sezonowi nie wiedzą o 
istnieniu mechanizmów egzekwowania 
przepisów lub niechętnie korzystają z nich 
w swoim własnym imieniu z obawy przed 
możliwymi konsekwencjami.

umożliwiające pracownikom sezonowym 
wnoszenie skarg bezpośrednio lub za 
pośrednictwem odpowiednich stron 
trzecich, takich jak związki zawodowe lub 
inne organizacje. Jest to konieczne, aby 
uwzględnić sytuacje, gdy pracownicy 
sezonowi nie wiedzą o istnieniu 
mechanizmów egzekwowania przepisów 
lub niechętnie korzystają z nich w swoim 
własnym imieniu z obawy przed 
możliwymi konsekwencjami. Potrzebna 
jest również odpowiednia ochrona sądowa 
zapobiegająca wiktymizacji pracowników 
sezonowych w związku ze złożoną skargą.
Organizacje reprezentujące prawa 
pracowników powinny mieć dostęp do 
odpowiedniej dokumentacji oraz do 
ewentualnie oferowanego 
zakwaterowania.

Or. en

Poprawka 81
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu ułatwienia egzekwowania
przepisów niniejszej dyrektywy,
wyznaczone osoby trzecie, takie jak 
związki zawodowe lub inne organizacje 
powinny móc wnosić skargi, aby zapewnić 
skuteczne stosowanie dyrektywy. Jest to 
konieczne, aby uwzględnić sytuacje, gdy 
pracownicy sezonowi nie wiedzą o 
istnieniu mechanizmów egzekwowania 
przepisów lub niechętnie korzystają z nich 
w swoim własnym imieniu z obawy przed 
możliwymi konsekwencjami.

(23) Z myślą o przestrzeganiu przepisów 
niniejszej dyrektywy obywatelom państw 
trzecich należy udostępnić skuteczne 
odwoławcze środki prawne, a wyznaczone 
osoby trzecie, takie jak związki zawodowe 
lub inne organizacje, powinny mieć prawo 
wnoszenia skarg, aby zapewnić skuteczne 
stosowanie dyrektywy. Jest to konieczne, 
aby uwzględnić sytuacje, gdy pracownicy 
sezonowi nie wiedzą o istnieniu 
mechanizmów egzekwowania przepisów 
lub niechętnie korzystają z nich w swoim 
własnym imieniu z obawy przed 
możliwymi konsekwencjami.

Or. fr
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Poprawka 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu ułatwienia egzekwowania 
przepisów niniejszej dyrektywy, 
wyznaczone osoby trzecie, takie jak 
związki zawodowe lub inne organizacje 
powinny móc wnosić skargi, aby zapewnić 
skuteczne stosowanie dyrektywy. Jest to 
konieczne, aby uwzględnić sytuacje, gdy 
pracownicy sezonowi nie wiedzą o 
istnieniu mechanizmów egzekwowania 
przepisów lub niechętnie korzystają z nich 
w swoim własnym imieniu z obawy przed 
możliwymi konsekwencjami.

(23) W celu ułatwienia egzekwowania 
przepisów niniejszej dyrektywy, 
wyznaczone osoby trzecie, takie jak 
związki zawodowe lub inne organizacje 
powinny móc wnosić skargi i pozwy, aby 
zapewnić skuteczne stosowanie dyrektywy.
Jest to konieczne, aby uwzględnić sytuacje, 
gdy pracownicy sezonowi nie wiedzą o 
istnieniu mechanizmów egzekwowania 
przepisów lub niechętnie korzystają z nich 
w swoim własnym imieniu z obawy przed 
możliwymi konsekwencjami.

Or. de

Poprawka 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Państwa członkowskie dbają o to, 
aby stosowano odpowiednie mechanizmy 
kontrolne i przeprowadzano skuteczne 
inspekcje w celu zagwarantowania 
należytego stosowania niniejszej 
dyrektywy. W tym celu państwa 
członkowskie przyznają właściwym 
organom niezbędne uprawnienia i 
udostępniają im wystarczające środki.
Wyniki inspekcji gromadzi się w 
odpowiednich sprawozdaniach i 
wykorzystuje do usprawnienia stosowania 
niniejszej dyrektywy.
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Or. de

Poprawka 84
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Obywatele państw trzecich, którzy 
posiadają zezwolenie na pracę na 
terytorium państw członkowskich, mają 
prawo do takich samych warunków pracy, 
z jakich korzystają obywatele Unii.

Or. en

Poprawka 85
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) 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 86
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
wyłącznie do obywateli państw trzecich, 
którzy mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium państw członkowskich i 
ubiegają się o przyjęcie na terytorium 
państwa członkowskiego w celu podjęcia 
pracy jako pracownicy sezonowi.

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
wyłącznie do obywateli państw trzecich, 
którzy mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium państw członkowskich i 
ubiegają się o przyjęcie na terytorium 
państwa członkowskiego w celu podjęcia 
pracy jako pracownicy sezonowi. Państwa 
członkowskie określają ponadto charakter
oraz czas trwania prac sezonowych na 
swoim terytorium.

Or. it

Poprawka 87
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do obywateli państw trzecich 
prowadzących działalność w imieniu 
przedsiębiorstw posiadających siedzibę w 
innym państwie członkowskim w ramach 
świadczenia usług w rozumieniu art. 56 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, m.in. oddelegowanych przez 
przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w 
państwie członkowskim w ramach 
świadczenia usługi zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE.

skreślony

Or. en

Poprawka 88
Sari Essayah, Riikka Manner

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

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do obywateli państw trzecich 
prowadzących działalność w imieniu 
przedsiębiorstw posiadających siedzibę w 
innym państwie członkowskim w ramach 
świadczenia usług w rozumieniu art. 56 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, m.in. oddelegowanych przez 
przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w 
państwie członkowskim w ramach 
świadczenia usługi zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE.

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do pracowników
oddelegowanych ani do osób 
zatrudnionych przez agencje pracy 
tymczasowej.

Or. en

Uzasadnienie

Z zakresu obowiązywania niniejszej dyrektywy powinni być wyraźnie wyłączeni wszyscy 
oddelegowani pracownicy, a nie tylko ci pracownicy oddelegowani, których pracodawca ma 
siedzibę w innym państwie członkowskim. Z zakresu jej należy też wyłączyć osoby zatrudnione 
przez agencje pracy tymczasowej.

Poprawka 89
Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do branży budowlanej ani 
do spokrewnionych z nią gałęzi 
gospodarki (kod NACE (Rev. 1.1) 45.1–4;
rodzaje działalności wymienione w 
załączniku do dyrektywy 96/71/WE).

Or. de

Poprawka 90
Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do sektora rolnictwa, ogrodnictwa i 
turystyki. Państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy o 
dodatkową działalność, która jest 
uzależniona od rytmu sezonowego, pod 
warunkiem że partnerzy społeczni z 
obiektywnych powodów nie zawrą umowy 
o przeciwnym skutku.

Or. en

Poprawka 91
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „pracownik sezonowy” oznacza 
obywatela państwa trzeciego, który 
zachowuje miejsce zamieszkania w 
państwie trzecim, lecz przebywa 
tymczasowo na terytorium państwa 
członkowskiego w celu podjęcia pracy w 
sektorze działalności uzależnionym od 
rytmu sezonowego, na podstawie 
przynajmniej jednej umowy o pracę 
zawartej na czas określony bezpośrednio 
między obywatelem państwa trzeciego a 
pracodawcą posiadające siedzibę w
państwie członkowskim;

b) „pracownik sezonowy” oznacza 
obywatela państwa trzeciego, który 
zachowuje miejsce zamieszkania w 
państwie trzecim, lecz przebywa 
tymczasowo na terytorium Unii 
Europejskiej w celu podjęcia pracy w 
sektorze działalności uzależnionym od 
rytmu sezonowego, na podstawie 
przynajmniej jednej umowy o pracę 
zawartej na czas określony bezpośrednio 
między obywatelem państwa trzeciego a 
pracodawcą posiadające siedzibę w 
państwie członkowskim;

Or. de

Uzasadnienie

Pracodawca ma swoją siedzibę w państwie członkowskim, ale pracownik powinien mieć 
możliwość pracy również w innym państwie członkowskim, w którym pracodawca prowadzi 
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działalność.

Poprawka 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „działalność uzależniona od rytmu 
sezonowego” oznacza działalność, która 
jest związana z danym okresem roku 
jakimś wydarzeniem lub ciągiem 
wydarzeń, w czasie którego występuje 
zapotrzebowanie na siłę roboczą znacznie 
przekraczające zapotrzebowanie konieczne 
do zazwyczaj prowadzonej działalności;

c) „działalność uzależniona od rytmu 
sezonowego” oznacza działalność, która 
jest związana z danym okresem roku 
jakimś wydarzeniem lub ciągiem wydarzeń 
powiązanych z warunkami sezonowymi, w 
czasie którego regularnie i w sposób 
przewidywalny występuje zapotrzebowanie 
na siłę roboczą znacznie przekraczające 
zapotrzebowanie konieczne do zazwyczaj 
prowadzonej działalności;

Or. en

Poprawka 93
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „zezwolenie na pracę sezonową” 
oznacza zezwolenie opatrzone napisem 
„pracownik sezonowy” uprawniające 
swojego posiadacza do pobytu i pracy na 
terytorium państwa członkowskiego na 
warunkach określonych w niniejszej 
dyrektywie;

d) „zezwolenie na pracę sezonową” 
oznacza zezwolenie opatrzone napisem 
„pracownik sezonowy” uprawniające 
swojego posiadacza do pobytu i pracy na 
terytorium Unii Europejskiej na 
warunkach określonych w niniejszej 
dyrektywie;

Or. de

Poprawka 94
Nadja Hirsch
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „procedura jednego wniosku” oznacza 
procedurę prowadzącą, na podstawie 
jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i 
pracę dla obywatela państwa trzeciego na 
terytorium państwa członkowskiego, do 
podjęcia decyzji w sprawie wniosku;

e) „procedura jednego wniosku” oznacza 
procedurę prowadzącą, na podstawie 
jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i 
pracę dla obywatela państwa trzeciego na 
terytorium Unii Europejskiej, do podjęcia 
decyzji w sprawie wniosku;

Or. de

Poprawka 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy” oznacza układ zbiorowy, który 
musi być przestrzegany przez wszystkie 
przedsiębiorstwa w danym obszarze 
geograficznym, zawodzie lub przemyśle.
W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie układy zbiorowe powinny być stosowane na równi także w przypadku 
zatrudnionych w UE pracowników sezonowych z państw trzecich. Nie ma zatem potrzeby 
podawania żadnej definicji powszechnie obowiązującego układu zbiorowego.

Poprawka 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy” oznacza układ zbiorowy, który 
musi być przestrzegany przez wszystkie 
przedsiębiorstwa w danym obszarze 
geograficznym, zawodzie lub przemyśle.
W przypadku braku systemu uznawania
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

f) „układ zbiorowy” oznacza wszelkie 
rodzaje układów zbiorowych zawieranych 
na wszystkich możliwych szczeblach, w 
tym również na szczeblu firm i 
przedsiębiorstw, i mających zastosowanie 
do stosunku pracy pracownika 
sezonowego.

Or. de

Poprawka 97
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „powszechnie obowiązujący układ f) „układ zbiorowy” oznacza każdy układ 
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zbiorowy” oznacza układ zbiorowy, który 
musi być przestrzegany przez wszystkie 
przedsiębiorstwa w danym obszarze 
geograficznym, zawodzie lub przemyśle.
W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

zbiorowy zawarty na dowolnym szczeblu
zgodnie z ustawodawstwem krajowym i 
praktyką przyjmującego państwa
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 98
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy” oznacza układ zbiorowy, który 
musi być przestrzegany przez wszystkie
przedsiębiorstwa w danym obszarze 
geograficznym, zawodzie lub przemyśle.
W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 

f) „umowy i układy zbiorowe” oznaczają
wszystkie umowy i układy zbiorowe 
zawarte na wszelkich poziomach zgodnie z 
prawem i praktyką krajową 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
mające zastosowanie do pracowników 
będących obywatelami przyjmującego 
państwa członkowskiego.
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pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

Or. it

Poprawka 99
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy” oznacza układ zbiorowy, który 
musi być przestrzegany przez wszystkie 
przedsiębiorstwa w danym obszarze 
geograficznym, zawodzie lub przemyśle.
W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

f) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy” oznacza układ zbiorowy
zawarty między pracodawcami,
stowarzyszeniami pracodawców lub 
stowarzyszeniami pracowników, dotyczący 
warunków pracy i stosunków między 
umawiającymi się stronami, który musi 
być przestrzegany przez wszystkie 
przedsiębiorstwa w danym obszarze 
geograficznym, zawodzie lub przemyśle.
W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

Or. it

Poprawka 100
Raffaele Baldassarre
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy” oznacza układ zbiorowy, który 
musi być przestrzegany przez wszystkie 
przedsiębiorstwa w danym obszarze 
geograficznym, zawodzie lub przemyśle.
W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju.

f) „powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy” oznacza układ zbiorowy, który 
musi być przestrzegany przez wszystkie 
przedsiębiorstwa w danym obszarze 
geograficznym, zawodzie lub przemyśle.
W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju, zgodnie z prawem i 
praktyką krajową.

Or. it

Poprawka 101
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do przyjęcia lub 
utrzymania korzystniejszych przepisów 
dotyczących osób, do których dyrektywa 
ma zastosowanie, w związku z art. 13-17 
niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. it
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Poprawka 102
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do przyjęcia lub 
utrzymania korzystniejszych przepisów 
dotyczących osób, do których dyrektywa 
ma zastosowanie, w związku z art. 13-17
niniejszej dyrektywy.

2. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do przyjęcia lub 
utrzymania korzystniejszych przepisów 
dotyczących osób, do których dyrektywa 
ma zastosowanie, w związku z art. 11-17
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 103
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ważną umowę o pracę lub, zgodnie z 
prawem krajowym, wiążącą ofertę pracy 
jako pracownik sezonowy w danym 
państwie członkowskim u pracodawcy 
posiadającego siedzibę w tym państwie 
członkowskim, określającą stopę 
wynagrodzenia i godziny pracy w tygodniu 
lub miesiącu oraz, w stosownych 
przypadkach, inne właściwe warunki 
pracy;

a) ważną umowę o pracę lub, zgodnie z 
prawem krajowym, wiążącą ofertę pracy 
jako pracownik sezonowy w danym 
państwie członkowskim u pracodawcy 
posiadającego siedzibę w tym państwie 
członkowskim;

Or. de

Poprawka 104
Mara Bizzotto

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

a) ważną umowę o pracę lub, zgodnie z 
prawem krajowym, wiążącą ofertę pracy 
jako pracownik sezonowy w danym 
państwie członkowskim u pracodawcy 
posiadającego siedzibę w tym państwie 
członkowskim, określającą stopę 
wynagrodzenia i godziny pracy w tygodniu
lub miesiącu oraz, w stosownych 
przypadkach, inne właściwe warunki 
pracy;

a) ważną umowę o pracę lub, zgodnie z 
prawem krajowym, wiążącą ofertę pracy 
jako pracownik sezonowy w danym 
państwie członkowskim u pracodawcy 
posiadającego siedzibę w tym państwie 
członkowskim, określającą stopę 
wynagrodzenia i godziny pracy w tygodniu 
lub miesiącu oraz inne właściwe warunki 
pracy, dzięki którym pracownik sezonowy 
może wykazać, że będzie w stanie legalnie 
się utrzymać i że jego pobyt nie będzie 
stanowił obciążenia dla systemu 
zabezpieczenia społecznego 
przyjmującego państwa członkowskiego;

Or. it

Poprawka 105
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ważny dokument podróży określony w 
przepisach krajowych. Państwa 
członkowskie mogą wymagać, by okres
ważności dokumentu podróży obejmował
co najmniej okres obowiązywania 
dokumentu pobytowego;

b) ważny dokument podróży określony w 
przepisach krajowych. Okres ważności 
dokumentu podróży obejmuje co najmniej 
okres obowiązywania dokumentu 
pobytowego;

Or. it

Poprawka 106
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu zagwarantowania 
odpowiednich warunków pracy i 
zapobiegania dumpingowi płacowemu 
państwa członkowskie mają prawo 
odrzucania wniosków, jeżeli warunki 
zatrudnienia nie odpowiadają warunkom 
obowiązującym w przypadku 
porównywalnych pracowników krajowych 
w branżach sezonowych.

Or. de

Poprawka 107
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą sprawdzać, 
czy dane wolne miejsce pracy nie mogłoby
zostać obsadzone przez obywateli 
krajowych lub UE albo obywateli państw 
trzecich przebywających legalnie w danym 
państwie członkowskim i na mocy prawa 
UE lub prawa krajowego już są na rynku 
pracy tego państwa członkowskiego, i 
odrzucić wniosek.

2. Państwa członkowskie sprawdzają, że
dane wolne miejsce pracy nie może zostać 
obsadzone przez obywateli krajowych lub 
Unii albo obywateli państw trzecich 
przebywających legalnie w danym 
państwie członkowskim i na mocy prawa 
unijnego lub prawa krajowego już są na 
rynku pracy tego państwa członkowskiego 
i w przeciwnym wypadku mogą odrzucić 
wniosek.

Or. it

Poprawka 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Prywatne agencje zatrudnienia lub 
agencje zajmujące się migracją nie 
obciążają osób poszukujących pracy ani 
pracowników żadnymi opłatami w zamian 
za organizację pracy sezonowej czy 
migracji do prac sezonowych.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy sezonowi należą do grupy znajdującej się w niepewnej sytuacji i są często 
wykorzystywani. Aby zapobiec handlowi ludźmi, należy uwzględnić art. 7 konwencji MOP nr 
181, jak również art. 6 dyrektywy w sprawie warunków pracy pracowników tymczasowych.

Poprawka 109
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą odrzucić 
wniosek, jeśli dany pracodawca był karany 
zgodnie z prawem krajowym za 
nierejestrowaną pracę lub nielegalne 
zatrudnianie.

3. Państwa członkowskie mogą odrzucić 
wniosek, jeśli dany pracodawca był karany 
zgodnie z prawem krajowym za 
nierejestrowaną pracę lub nielegalne 
zatrudnianie w ciągu dwunastu miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku.

Or. de

Poprawka 110
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą odrzucić 
wniosek, jeśli dany pracodawca był karany 

3. Państwa członkowskie mogą odrzucić 
wniosek, jeśli dany pracodawca był karany 
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zgodnie z prawem krajowym za 
nierejestrowaną pracę lub nielegalne 
zatrudnianie.

zgodnie z prawem krajowym za 
nierejestrowaną pracę lub nielegalne 
zatrudnianie lub jeżeli nie wypełnił innych 
obowiązków ustawowych w stosunku do 
krajowych zakładów ubezpieczenia 
społecznego bądź urzędów podatkowych.

Or. de

Poprawka 111
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pracownikom sezonowym zezwala się 
na pobyt nieprzekraczający sześciu 
miesięcy w roku kalendarzowym, po 
którym to okresie powracają do państwa 
trzeciego.

1. Pracownikom sezonowym zezwala się 
na co najmniej trzymiesięczny pobyt w
ciągu jednego roku, po którym to okresie 
powracają oni do państwa trzeciego.
Maksymalny okres pobytu ustalają 
państwa członkowskie, przy czym należy 
zachować sezonowy charakter 
zatrudnienia. Po upływie tego okresu 
pracownicy sezonowi powracają do 
państwa trzeciego.

Or. de

Poprawka 112
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach okresu, o którym mowa w 
ust. 1 oraz pod warunkiem, że spełnione są 
kryteria określone w art. 5, pracownikom 
sezonowym zezwala się na przedłużenie 
umowy lub zatrudnienie jako pracownik 
sezonowy u innego pracodawcy.

2. W ramach okresu, o którym mowa w 
ust. 1 oraz pod warunkiem, że spełnione są 
kryteria określone w art. 5, pracownikom 
sezonowym zezwala się na przedłużenie 
umowy lub zatrudnienie jako pracownik 
sezonowy u innego pracodawcy, jeżeli 
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pierwszy pracodawca naruszył prawa 
pracodawcy.

Or. de

Poprawka 113
Heinz K. Becker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pracodawca, który nie spełnił 
obowiązków wynikających z umowy o 
pracę, podlega skutecznym, 
proporcjonalnym i odstraszającym karom.
Tacy pracodawcy są wykluczeni ze 
składania wniosków o pracowników 
sezonowych przez rok lub kilka kolejnych 
lat.

b) pracodawca, który nie spełnił 
obowiązków wynikających z umowy o 
pracę, podlega skutecznym, 
proporcjonalnym i odstraszającym karom.
Pracodawcy naruszający przepisy prawa 
pracy są wykluczeni ze składania 
wniosków o pracowników sezonowych 
przez rok lub kilka kolejnych lat.

Or. de

Poprawka 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
zakwaterowania zapewniającego 
odpowiedni standard życia. Jeśli 
pracownicy sezonowi muszą płacić czynsz 
za takie zakwaterowanie, jego koszt nie 
jest nadmierny w stosunku do ich 
wynagrodzenia.

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
odpowiedniego zakwaterowania, zgodnie z 
przepisami krajowymi i praktyką krajową,
zapewniającego godny standard życia.
Takie zakwaterowanie zapewnia 
mieszkańcom co najmniej odpowiednią 
przestrzeń, chroni ich przed żywiołami i 
innymi zagrożeniami dla zdrowia, jest 
bezpieczne i dobrze utrzymane i ma 
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wyposażenie niezbędne dla zdrowia, 
bezpieczeństwa, wygody i żywienia, takie 
jak woda zdatna do picia, urządzenia 
niezbędne do gotowania, instalacja 
grzewcza i oświetleniowa, kanalizacja i 
urządzenia sanitarne, a także zapewniona 
jest w nim możliwość przechowywania 
żywności oraz pozbywania się odpadów.
Położenie obiektu i otaczająca 
infrastruktura transportowa umożliwiają 
dostęp do podstawowych usług, w tym 
podstawowej opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych.

Or. en

Poprawka 115
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
zakwaterowania zapewniającego 
odpowiedni standard życia. Jeśli 
pracownicy sezonowi muszą płacić czynsz 
za takie zakwaterowanie, jego koszt nie 
jest nadmierny w stosunku do ich 
wynagrodzenia.

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
odpowiedniego zakwaterowania, zgodnie z 
przepisami krajowymi i praktyką krajową,
zapewniającego traktowanie na równi z 
obywatelami państwa przyjmującego i 
godny standard życia. Takie 
zakwaterowanie zapewnia mieszkańcom 
co najmniej odpowiednią przestrzeń,
chroni ich przed żywiołami i innymi 
zagrożeniami dla zdrowia, jest bezpieczne 
i dobrze utrzymane i ma wyposażenie 
niezbędne dla zdrowia, bezpieczeństwa, 
wygody i żywienia, takie jak woda zdatna 
do picia, urządzenia niezbędne do 
gotowania, instalacja grzewcza i 
oświetleniowa, kanalizacja i urządzenia 
sanitarne, a także zapewniona jest w nim 
możliwość przechowywania żywności oraz 
pozbywania się odpadów. Zakwaterowanie 
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oferuje dostęp do podstawowych usług.

Or. en

Poprawka 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
zakwaterowania zapewniającego 
odpowiedni standard życia. Jeśli 
pracownicy sezonowi muszą płacić czynsz 
za takie zakwaterowanie, jego koszt nie 
jest nadmierny w stosunku do ich 
wynagrodzenia.

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy dysponuje 
zakwaterowaniem na czas wykonywania 
pracy sezonowej.

Or. pl

Uzasadnienie

Określenie "odpowiedni standard życia" może być rozumiany w różny sposób w zależności od 
zastosowanej wykładni w danym Państwie Członkowkim." Odpowiednie standardy życia" nie 
mogą podlegać ocenie pracodawcy. Pracownik jest w stanie samodzielnie okreslić czy koszt 
zakwaterowania jest nadmierny.

Poprawka 117
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
zakwaterowania zapewniającego 

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z
odpowiedniego, dostępnego finansowo 
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odpowiedni standard życia. Jeśli 
pracownicy sezonowi muszą płacić czynsz 
za takie zakwaterowanie, jego koszt nie 
jest nadmierny w stosunku do ich
wynagrodzenia.

zakwaterowania, stosownie do
otrzymywanego wynagrodzenia.

Or. it

Poprawka 118
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
zakwaterowania zapewniającego 
odpowiedni standard życia. Jeśli 
pracownicy sezonowi muszą płacić czynsz 
za takie zakwaterowanie, jego koszt nie 
jest nadmierny w stosunku do ich 
wynagrodzenia.

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
zakwaterowania zapewniającego 
odpowiedni standard życia. Jeśli 
pracownicy sezonowi muszą płacić czynsz 
za takie zakwaterowanie, jego koszt jest 
proporcjonalny do wynagrodzenia, tj. 
musi stanowić udział procentowy 
odzwierciedlający stosunek między 
kosztami mieszkaniowymi i dochodem 
brutto w danym państwie członkowskim.

Or. nl

Poprawka 119
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
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zakwaterowania zapewniającego 
odpowiedni standard życia. Jeśli 
pracownicy sezonowi muszą płacić czynsz 
za takie zakwaterowanie, jego koszt nie 
jest nadmierny w stosunku do ich 
wynagrodzenia.

przyzwoitego zakwaterowania 
zapewniającego odpowiedni standard 
życia. Jeśli pracownicy sezonowi muszą 
płacić czynsz za takie zakwaterowanie, 
jego koszt nie jest nadmierny w stosunku 
do ich wynagrodzenia.

Or. de

Poprawka 120
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
zakwaterowania zapewniającego 
odpowiedni standard życia. Jeśli 
pracownicy sezonowi muszą płacić czynsz 
za takie zakwaterowanie, jego koszt nie 
jest nadmierny w stosunku do ich 
wynagrodzenia.

Państwa członkowskie zobowiązują 
pracodawców pracowników sezonowych 
do przedstawienia dowodów na to, że 
pracownik sezonowy będzie korzystał z 
zakwaterowania zapewniającego 
odpowiedni standard życia. Na 
pracodawców nie należy nakładać 
obowiązku udostępnienia takiego 
zakwaterowania, powinni oni jednak 
służyć pomocą w znalezieniu 
odpowiedniego zakwaterowania. Jeśli 
pracownicy sezonowi muszą płacić czynsz 
za takie zakwaterowanie, jego koszt nie 
jest nadmierny w stosunku do ich 
wynagrodzenia.

Or. de

Poprawka 121
Thomas Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pracodawca nie jest zobowiązany do 
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pokrycia kosztów podróży ani kosztów 
otrzymania wizy ponoszonych przez 
pracowników sezonowych będących 
obywatelami państw trzecich.

Or. de

Poprawka 122
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pracownik sezonowy ma możliwość 
przyjęcia lub odrzucenia zakwaterowania 
oferowanego przez pracodawcę.

Or. en

Poprawka 123
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Jeśli pracownicy sezonowi muszą za 
takie zakwaterowanie płacić czynsz, nie 
jest on automatycznie potrącany z 
wynagrodzenia; wysokość czynszu jest 
ustalona na cały okres ich pobytu i nie 
jest nadmierna w stosunku do 
otrzymywanego przez nich wynagrodzenia 
netto ani do jakości zakwaterowania.

Or. en

Poprawka 124
Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Pracownik sezonowy otrzymuje 
umowę najmu lub dokument równoważny, 
w których warunki i koszty 
zakwaterowania są jasno określone w 
języku zrozumiałym dla wszystkich stron.

Or. en

Poprawka 125
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Właściwe organy mają obowiązek, a 
organizacje reprezentujące interes 
pracowników mają prawo kontroli i 
dostępu do zakwaterowania, jeśli 
pracodawca takowe oferuje. Właściwe 
organy są zobowiązane do dopilnowania, 
aby czynsz za zakwaterowanie nie był 
nadmierny w stosunku do jakości 
zakwaterowania.

Or. en

Poprawka 126
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14b



AM\871580PL.doc 51/71 PE467.317v01-00

PL

Koszty
Państwa członkowskie nakładają na 
pracodawców oferujących pracę 
pracownikom sezonowym obowiązek 
pokrywania:
a) kosztów podróży pracowników 
sezonowych z miejsca pochodzenia do 
miejsca pracy w danym państwie 
członkowskim oraz kosztów podróży 
powrotnej;
b) kosztów wizy i, w stosownych 
przypadkach, wszystkich kosztów obsługi 
związanych z wizą;
c) kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, o 
którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c).
Takie wydatki nie powinny być potrącane 
z płacy pracownika sezonowego.

Or. en

Poprawka 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów mających 
zastosowanie do stosunku zatrudnienia, 
pracownicy sezonowi są uprawnieni do:

Pracownicy sezonowi są uprawnieni do:

Or. en

Poprawka 128
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – wprowadzenie



PE467.317v01-00 52/71 AM\871580PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów mających 
zastosowanie do stosunku zatrudnienia, 
pracownicy sezonowi są uprawnieni do:

Pracownicy sezonowi są uprawnieni do 
traktowania na równi z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego 
co najmniej w odniesieniu do:

Or. en

Poprawka 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów mających 
zastosowanie do stosunku zatrudnienia, 
pracownicy sezonowi są uprawnieni do:

Niezależnie od przepisów mających 
zastosowanie do stosunku zatrudnienia, 
pracownicy sezonowi są objęci zasadą 
traktowania na równi z pracownikami 
krajowymi:

Or. de

Poprawka 130
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów mających 
zastosowanie do stosunku zatrudnienia, 
pracownicy sezonowi są uprawnieni do:

Niezależnie od przepisów mających 
zastosowanie do stosunku zatrudnienia, 
pracownicy sezonowi mają prawo do
traktowania na równi z obywatelami 
państwa przyjmującego co najmniej w 
odniesieniu do:

Or. de
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Poprawka 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia 
i zwolnienia oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych w 
państwie członkowskim, do którego zostali 
przyjęci na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

skreślony

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju;

Or. en

Poprawka 132
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia 
i zwolnienia oraz wymogów 

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia 
i zwolnienia, czasu pracy oraz urlopu, dni 
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bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych w 
państwie członkowskim, do którego zostali 
przyjęci na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

wolnych od pracy i spraw 
dyscyplinarnych, życia zawodowego i 
rodzinnego, oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, przy uwzględnieniu, obok 
przepisów ustawodawczych, 
administracyjnych i wykonawczych, także 
orzeczeń arbitrażowych oraz układów
zbiorowych, zawartych na wszelkich 
poziomach zgodnie z prawem i praktyką 
krajową w przyjmującym państwie 
członkowskim przez najbardziej 
reprezentatywne organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników, na tych samych 
warunkach, na jakich mają one 
zastosowanie do obywateli przyjmującego 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia 
i zwolnienia oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych w 
państwie członkowskim, do którego zostali 
przyjęci na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

1. warunków pracy, w tym również w 
odniesieniu do wynagrodzenia i 
zwolnienia, czasu pracy, urlopu oraz 
wymogów bezpieczeństwa i higieny na 
stanowisku pracy, mających zastosowanie 
do pracy sezonowej i uwzględniających 
nie tylko przepisy ustawodawcze lub 
administracyjne, lecz również układy 
zbiorowe zawarte na wszystkich 
szczeblach państwa członkowskiego i 
mające zastosowanie do stosunku 
zatrudnienia.

Or. de
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Poprawka 134
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia 
i zwolnienia oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych w 
państwie członkowskim, do którego zostali 
przyjęci na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

1. warunków pracy, w tym również w 
odniesieniu do wynagrodzenia i 
zwolnienia, czasu pracy, urlopu, spraw 
dyscyplinarnych oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych w 
państwie członkowskim, do którego zostali 
przyjęci na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 135
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia 
i zwolnienia oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych w 
państwie członkowskim, do którego zostali 
przyjęci na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia 
i zwolnienia, godzin pracy i dni wolnych 
od pracy oraz wymogów bezpieczeństwa i 
higieny na stanowisku pracy, jak określono 
w przepisach ustawodawczych, 
wykonawczych lub administracyjnych i 
rozporządzeniach oraz układach 
zbiorowych w państwach członkowskich, 
w których aktualnie pracują.

Or. en
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Poprawka 136
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia 
i zwolnienia oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych w 
państwie członkowskim, do którego zostali 
przyjęci na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

1. warunków zatrudnienia, czyli 
minimalnego wieku podjęcia pracy,
ograniczeń w zakresie pracy w domu oraz 
wszelkich innych kwestii, które zgodnie z 
ustawodawstwem lub ze zwyczajami 
krajowymi przyjmującego państwa 
członkowskiego są uznawane za warunki 
zatrudnienia, oraz warunków pracy, w
tym wynagrodzenia i zwolnienia, godzin 
pracy i urlopu oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, jak określono zarówno w przepisach 
ustawodawczych, administracyjnych i
wykonawczych, jak i w orzeczeniach 
arbitrażowych, umowach i układach 
zbiorowych, zawartych na wszelkich 
poziomach zgodnie z prawem i praktyką 
krajową przyjmującego państwa 
członkowskiego, na takich samych 
warunkach, jak te mające zastosowanie
do obywateli przyjmującego państwa 
członkowskiego.

Or. it

Poprawka 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 

skreślony
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jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju;

Or. de

Poprawka 138
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju;

skreślony

Or. en

Poprawka 139
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju;

W przypadku braku systemu uznawania 
układów zbiorowych za powszechnie 
stosowane, państwa członkowskie mogą, 
jeśli podejmą taką decyzję, opierać się na 
układach zbiorowych, które są 
powszechnie stosowane do wszystkich 
podobnych przedsiębiorstw w danym 
obszarze geograficznym, zawodzie lub 
przemyśle lub układach zbiorowych, które 
zostały zawarte przez najbardziej 
reprezentatywne w skali kraju organizacje 
przedstawicieli pracodawców i 
pracowników oraz są stosowane na całym 
terytorium kraju, zgodnie z prawem i 
praktyką krajową.

Or. it

Poprawka 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. świadczeń zabezpieczenia społecznego 
wskazanych przez Państwa członkowskie 
na podstawie działów zabezpieczenia 
społecznego określonych w art. 3 
rozporządzenia  (WE) nr 883/2004;

Or. pl

Uzasadnienie

Kwestia zabezpieczenia społecznego jest wyłączną kompetencją Państw Członkowskich.
Dodatkowo, sezonowy charakter pracy oraz krótki okres przebywania na terytorium danego 
Państwa Członkowskiego nie stanowi podstawy do przyznania pracownikom sezonowym 
wszystkich świadczeń zabezpieczenia społecznego z których korzystają obywatele tego 
państwa.
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Poprawka 141
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. równego traktowania z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego 
przynajmniej w odniesieniu do:

skreślone

Or. de

Poprawka 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. równego traktowania z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego 
przynajmniej w odniesieniu do:

Kwestia równego traktowania z 
obywatelami przyjmującego państwa 
członkowskiego dotyczy zwłaszcza 
następujących praw:

Or. de

Poprawka 143
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. równego traktowania z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego 
przynajmniej w odniesieniu do:

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en
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Poprawka 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. równego traktowania z obywatelami 
przyjmującego państwa członkowskiego 
przynajmniej w odniesieniu do:

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka145
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. wolności zrzeszania się i zgromadzeń 
oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników, jak 
również wszelkich organizacjach 
zrzeszających pracowników określonych 
zawodów, w tym praw i świadczeń 
przyznawanych przez takie organizacje,
między innymi prawa do negocjowania i 
zawierania umów zbiorowych, a także 
prawa do strajku i podejmowania działań 
związkowych, zgodnie z prawem i 
praktyką krajową przyjmującego państwa 
członkowskiego, bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
porządku publicznego i bezpieczeństwa 
publicznego;

Or. it

Poprawka 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wolności zrzeszania się i zgromadzeń 
oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników, jak 
również 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 zrzeszania się i zgromadzeń 
oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników, jak 
również wszelkich organizacjach 
zrzeszających pracowników określonych 
zawodów, w tym również prawa do 
udziału w działaniach, łącznie ze 
strajkiem, których celem jest zawarcie 
układów zbiorowych, a także świadczeń 
przyznawanych przez takie organizacje, 
bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
dotyczących porządku publicznego i 
bezpieczeństwa publicznego;

Or. de

Poprawka 147
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wolności zrzeszania się i zgromadzeń 
oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników, jak 
również 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 zrzeszania się i zgromadzeń 
oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników, jak 
również wszelkich organizacjach 
zrzeszających pracowników określonych 
zawodów, w tym praw i świadczeń 
przyznawanych przez takie organizacje, 
między innymi prawa do negocjowania i 
zawierania układów zbiorowych, a także 
prawa do strajku i podejmowania działań 
związkowych, zgodnie z prawem i 
praktyką krajową przyjmującego państwa 
członkowskiego, które muszą być zgodne z 
przepisami Unii, bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
porządku publicznego i bezpieczeństwa 
publicznego;
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Or. en

Poprawka 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) prawa odmowy wykonania pracy, 
jeżeli pracownik sezonowy pełni rolę 
łamistrajka;

Or. de

Poprawka 149
Sari Essayah, Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) warunków pracy, w tym 
wynagrodzenia i zwolnienia, jak również 
wymogów bezpieczeństwa i higieny w 
miejscu pracy;

Or. en

Uzasadnienie

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.
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Poprawka 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów prawa krajowego 
dotyczących działów zabezpieczenia 
społecznego określonych w art. 3 
rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004;

skreślona

Or. pl

Poprawka 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów prawa krajowego 
dotyczących działów zabezpieczenia 
społecznego określonych w art. 3 
rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004;

b) bez uszczerbku dla prawa państw
członkowskich do określenia kryteriów 
uprawniających do świadczeń 
uzależnionych od miejsca zamieszkania,
przepisów prawa krajowego dotyczących 
działów zabezpieczenia społecznego 
określonych w art. 3 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 883/2004;

Or. en

Uzasadnienie

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.



PE467.317v01-00 64/71 AM\871580PL.doc

PL

Poprawka 152
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów prawa krajowego 
dotyczących działów zabezpieczenia 
społecznego określonych w art. 3 
rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004;

b) przepisów prawa krajowego 
dotyczących działów zabezpieczenia 
społecznego, określonych w art. 3 (ust. 1 
lit. a)–i)) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004;
zasada równego traktowania nie dotyczy 
świadczeń rodzinnych, ponieważ celem 
państw członkowskich musi być 
wspieranie w pierwszej kolejności rodzin 
na stałe przebywających w UE;

Or. de

Poprawka 153
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) po przeniesieniu do państwa trzeciego 
wypłaty ustawowych świadczeń 
emerytalnych opartych na wcześniejszym 
zatrudnieniu pracownika na takich 
samych warunkach, jak obywatele danego 
państwa członkowskiego;

skreślona

Or. de

Poprawka 154
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wypłaty świadczeń urlopowych;

Or. en

Poprawka 155
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera c) – punkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) pracownicy sezonowi powracający lub 
przenoszący się do kraju spoza Unii lub –
w razie śmierci takich pracowników –
pozostali przy życiu członkowie rodziny, 
których prawa wynikają z praw tych 
pracowników, otrzymują ustawowe 
świadczenia emerytalne 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 156
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera c) – punkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) pracownicy sezonowi powinni mieć 
dostęp na zasadach niedyskryminacyjnych 
do systemu ubezpieczeń społecznych w 
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miejscu pracy, analogicznie do innych 
obywateli UE pracujących w tym państwie 
członkowskim, na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004;

Or. en

Poprawka 157
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera c) – punkt (iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) Państwa członkowskie tworzą 
mechanizmy gwarantujące, że pracownicy 
z krajów trzecich powracający lub 
przenoszący się do kraju spoza Unii będą 
mieć prawo do świadczeń, które 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 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostępu do towarów i usług oraz dostaw 
towarów i świadczenia usług dostępnych 
ogółowi społeczeństwa, z wyjątkiem 

d) dostępu do towarów i usług oraz dostaw 
towarów i świadczenia usług dostępnych 
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procedur zakwaterowania i doradztwa 
świadczonego przez urzędy pracy.

ogółowi społeczeństwa.

Or. de

Poprawka 159
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostępu do towarów i usług oraz dostaw 
towarów i świadczenia usług dostępnych 
ogółowi społeczeństwa, z wyjątkiem 
procedur zakwaterowania i doradztwa 
świadczonego przez urzędy pracy;

d) dostępu do towarów i usług oraz dostaw 
towarów i świadczenia usług dostępnych 
ogółowi społeczeństwa na mocy prawa 
krajowego.

Or. de

Poprawka 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostępu do towarów i usług oraz dostaw 
towarów i świadczenia usług dostępnych 
ogółowi społeczeństwa, z wyjątkiem 
procedur zakwaterowania i doradztwa 
świadczonego przez urzędy pracy;

d) dostępu do towarów i usług oraz dostaw 
towarów i świadczenia usług dostępnych 
ogółowi społeczeństwa, z wyjątkiem 
procedur zakwaterowania i usług 
świadczonych przez urzędy pracy;

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy sezonowi z państw trzecich wchodzą na rynek pracy w UE jedynie na krótki 
okres. Ich zezwolenie na pracę nie pozwala im przyjmować innych ofert pracy z 
przyjmującego państwa członkowskiego. Nie powinni zatem korzystać z równego traktowania 
w zakresie usług doradczych ani innych usług oferowanych przez publiczne urzędy pracy, 
które mają przede wszystkim na celu promowanie zatrudnienia na rynku pracy w 
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przyjmującym państwie członkowskim.

Poprawka 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – punkt 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wnoszenia skarg we właściwych 
urzędach lub pozwów do właściwych 
sądów przeciwko swojemu pracodawcy, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem osób 
trzecich, podobnie jak mogą to czynić 
organizacje pracownicze zgodnie z 
odpowiednimi krajowymi przepisami 
prawnymi w celu skutecznego 
egzekwowania praw wynikających z 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie wprowadzają skuteczne 
mechanizmy gwarantujące korzystanie z 
tych praw.

Or. de

Poprawka 162
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. wypłaty zaległych należności przez 
pracodawców. Za naruszenia dotyczące 
art. 3 pracodawca zobowiązany jest do 
zapłaty:
a) całego wynagrodzenia należnego 
obywatelowi państwa trzeciego;
b) wszelkich należnych podatków i 
składek na ubezpieczenie społeczne, w tym 
odpowiednich kar administracyjnych.
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Or. en

Poprawka 163
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Monitorowanie i kontrole

1. Państwa członkowskie dopilnowują 
wprowadzenia właściwych mechanizmów 
monitorowania oraz przeprowadzania na 
ich terytorium przez właściwe organy 
krajowe odpowiednich kontroli, a także 
dbają o to, aby organizacje reprezentujące 
interesy pracowników miały dostęp do 
miejsca pracy i zakwaterowania, o ile 
pracodawca takowe oferuje, aby zapewnić 
pełne poszanowanie postanowień 
niniejszej dyrektywy, zwłaszcza w zakresie 
praw, warunków pracy i zakwaterowania, 
przez cały okres pobytu pracowników 
sezonowych w danym państwie 
członkowskim.
2. Państwa członkowskie dbają, aby co 
najmniej 20% przedsiębiorstw oferujących 
zatrudnienie sezonowe na ich terytorium 
było objętych coroczną kontrolą.
3. Wyboru przedsiębiorstw poddawanych 
kontroli dokonuje się w oparciu o wyniki 
oceny ryzyka opracowywanej przez 
właściwe organy w państwach 
członkowskich, przy uwzględnieniu takich 
czynników jak sektor działalności danego 
przedsiębiorstwa oraz ewentualne 
uprzednie naruszenia.

Or. en
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Poprawka 164
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Podwykonawstwo

Jeżeli pracodawca jest podwykonawcą, 
państwa członkowskie dbają, aby główny 
wykonawca i wszyscy pośredniczący 
podwykonawcy ponosili odpowiedzialność 
za wypłatę:
a) wszelkich kar nałożonych na mocy 
odpowiedniego artykułu niniejszej 
dyrektywy oraz
b) wszelkich zaległych należności na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 165
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17b
Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki w celu dopilnowania, aby 
pracodawca nieprzestrzegający norm 
dotyczących warunków pracy i 
zakwaterowania mógł również, w razie 
potrzeby, zostać objęty następującymi 
środkami:
a) pozbawienie możliwości korzystania z 
subwencji publicznych, pomocy publicznej 
lub dotacji publicznych przez okres do 
pięciu lat,
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b) zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne przez okres do pięciu lat;
c) nakaz zwrotu wszelkich subwencji 
publicznych, środków pomocy publicznej 
lub dotacji publicznych, w tym 
przyznanych pracodawcy środków 
unijnych zarządzanych przez państwa 
członkowskie, zwłaszcza środków 
finansowych otrzymanych w ramach 
wspólnej polityki rolnej,
d) czasowe lub trwałe zamknięcie 
zakładów wykorzystywanych do 
popełnienia naruszenia.

Or. en


