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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy wpisuje się w kontekst celu UE, jakim jest 
stworzenie globalnej polityki w dziedzinie imigracji i stanowi wniosek ramowy dla obywateli 
państw trzecich, z podwójnym celem:

a) ustanowienie procedury jednego wniosku i jednego zezwolenia na pobyt i pracę w 
państwie członkowskim;

b) przyznanie pracownikom z krajów trzecich przebywającym legalnie na terytorium UE 
jednolitego zbioru minimalnych praw, w oparciu o równe traktowanie w porównaniu z 
obywatelami państw członkowskich.

Niniejszy wniosek został już poddany debacie w Radzie i był przedmiotem rezolucji PE 
(sprawozdanie Gauberta-Jelevy z dnia 20 listopada 2008 r.) przyjętej w ramach procedury 
konsultacji zgodnie z dawnym TWE. Nowa procedura legislacyjna (zwykła procedura 
prawodawcza), mająca zastosowanie do tego wniosku na mocy nowego Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej uzasadnia przygotowanie nowej rezolucji PE. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie podkreślić, że niniejsze sprawozdanie musi 
ograniczyć się do dziedzin należących do wyłącznej kompetencji komisji EMPL, mianowicie 
do punktów preambuły 9, 12, 15 i 16 oraz do artykułów 2(b), 3(2)(b), 12 (za wyjątkiem 
zdania wprowadzającego w ustępie 1) i 13, nie wykluczając możliwości złożenia przez 
sprawozdawcę lub któregokolwiek z pozostałych posłów tej komisji poprawek w komisji 
LIBE, odnoszących się do nieobjętych wyłączną kompetencją EMPL aspektów tego wniosku.

Niniejszy wniosek jest częścią pakietu inicjatyw legislacyjnych zapowiedzianych przez 
Komisję w 2007 r. Dokument ten powinien być dyrektywą ramową i minimalnym wspólnym 
mianownikiem mającym zastosowanie do bardziej szczegółowych dyrektyw w dziedzinie 
imigracji zawartych w tym pakiecie (kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnie 
pracowników, wysoko wykwalifikowani pracownicy, pracownicy sezonowi, wynagradzani 
stażyści i osoby przeniesione w ramach danego przedsiębiorstwa).

Logiczne byłoby rozpoczęcie debaty od omawiania tego wniosku ramowego i omawianie 
szczegółowych wniosków w oparciu o osiągnięte w związku z nim porozumienie. Niestety 
nie odbyło się to w ten sposób i UE przyjęła już dyrektywy w sprawie kar dla pracodawców 
(dyrektywa 2009/52/WE) i w sprawie wysoko wykwalifikowanych pracowników (dyrektywa 
2009/50/WE). Nie zastosowanie tego porządku logicznego zmusza teraz do pracy w oparciu o 
fakty dokonane: i tak podczas analizy zbioru praw mających zastosowanie do pracowników z 
krajów trzecich, do których odnosi się niniejszy wniosek, należy uwzględnić prawa już 
przyznane wysoko wykwalifikowanym pracownikom w celu uniknięcia sprzeczności i 
dążenia do minimalnego stopnia spójności i jednolitości między obydwoma tekstami. W tym 
samym celu należy wziąć pod uwagę prawa już przyznane w UE pracownikom 
długoterminowym (dyrektywa 2003/109/WE), obywatelom państw trzecich przyjmowanym 
w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez 
wynagrodzenia lub wolontariacie (dyrektywa 2004/114/WE) czy obywatelom państw trzecich 
przyjmowanym w celu prowadzenia badań naukowych (dyrektywa 2005/71/WE). 
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Główny problem związany z wnioskiem w sprawie dyrektywy stanowi fakt, że zapowiedziane 
horyzontalny charakter i norma ramowa są rozmyte z powodu wyjątków w zakresie 
stosowania i derogacji w odniesieniu do praw niektórych grup. Sprawozdawca uważa, że 
kwestia ta szkodzi podstawowemu celowi tej dyrektywy, jakim jest zagwarantowanie w 
środowisku pracy i społeczno-ekonomicznym traktowania wszystkich pracowników z krajów 
trzecich, którzy pracują legalnie w Europie, na równi z obywatelami Wspólnoty. 

Takie jednakowe traktowanie jest konieczne z elementarnych względów równości i 
sprawiedliwości społecznej i jako uznanie wkładu imigrantów do gospodarki UE, jaki 
realizują poprzez swoją pracę, podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Tym samym 
przyczyni się to do zmniejszenia nieuczciwej konkurencji, utrudnienia nielegalnej pracy i 
uniemożliwienia, by pracownicy z krajów trzecich byli wykorzystywani jako siła robocza i 
stawali się przedmiotem wykluczenia społecznego. Ustalenie minimalnego zbioru praw jest 
ważne dla utworzenia jednolitych zasad w całej UE w odniesieniu do legalnych pracowników 
pochodzących z krajów trzecich, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym 
przebywają. 

Stworzenie tego zbioru praw dla wszystkich legalnych imigrantów, bez wykluczeń i z 
minimalną liczbą derogacji, jest niezbędne dla zrealizowania zobowiązań dotyczących 
integracji i szacunku dla osób legalnie pracujących w Europie, uznając tym samym ich 
godność i wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny UE. 

Dla poprawienia horyzontalnego charakteru tej dyrektywy i aby stanowiła ona punkt 
odniesienia i ramy dla przyszłych dyrektyw dla konkretnych grup, należy wyjaśnić, że żadna 
grupa, a w szczególności pracownicy sezonowi, nie powinna zostać wyłączona z jej zakresu 
stosowania, w przeciwieństwie do tego, co przewiduje Komisja: szczegółowe dyrektywy 
muszą konkretyzować warunki przyjmowania w UE i ewentualnie szczególne prawa, ale tak, 
by nie stało to w sprzeczności z objęciem wszystkich legalnych imigrantów celami w zakresie 
uczciwego, sprawiedliwego i równego traktowania zawartymi w dyrektywie ramowej.

Sprawozdawca nie uważa również za właściwe pozostawienia istotnych aspektów związanych 
z ochroną w gestii państw członkowskich, jak to przewiduje wniosek Komisji. Oczywiste jest, 
że sytuacja na rynkach pracy i zapotrzebowanie na zagraniczną siłę roboczą, bardziej lub 
mniej wykwalifikowaną, różni się w zależności od państwa członkowskiego. Niemniej jednak
w tak różnorodnym otoczeniu przydatne i konieczne jest zastosowanie minimalnego 
wspólnego mianownika, który umożliwi podążanie w kierunku wspólnej, spójnej i 
sprawiedliwej europejskiej polityki w dziedzinie imigracji, która skutecznie przyczyni się do 
integracji społecznej i na rynku pracy imigrantów.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

stosowania przepisów rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia 
(EWG) nr 574/72 na obywateli państw 
trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi 
przepisami wyłącznie ze względu na ich 
obywatelstwo, rozszerza przepisy 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/1971 na 
obywateli krajów trzecich, którzy 
przebywają legalnie w Unii Europejskiej i 
których sytuacja podlega więcej niż 
jednemu państwu członkowskiemu. 
Przepisy niniejszego wniosku, które 
mówią o równym traktowaniu pod 
względem zabezpieczenia społecznego, 
mają również bezpośrednie zastosowanie 
do osób przybywających do państwa 
członkowskiego bezpośrednio z kraju 
trzeciego, o ile pobyt tych osób jest legalny 
i spełniają one kryteria, określone w 
przepisach krajowych, kwalifikujące je do 
korzystania z odnośnych świadczeń z 
tytułu zabezpieczenia społecznego. 
Niemniej jednak na mocy niniejszej 
dyrektywy nie powinno się przyznawać 
obywatelom krajów trzecich, na których 
sytuację wpływają aspekty transgraniczne 
dotyczące różnych państw członkowskich, 
szerszych praw w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego niż te już 
przyznane na mocy obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego. Ponadto 
niniejsza dyrektywa nie powinna 
przyznawać praw w przypadkach, które 
nie wchodzą w zakres prawodawstwa 
Unii, na przykład w odniesieniu do 
członków rodziny przebywających w kraju 
trzecim.

Or. fr



PE439.114v01-00 8/12 PA\804882PL.doc

PL

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kształcenia i szkolenia zawodowego; c) kształcenia w szerokim znaczeniu tego 
słowa i szkolenia zawodowego, w tym 
dostępu do stypendiów naukowych;

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski złożył podobną poprawkę do wniosku z 2001 r. dotyczącego wjazdu i 
zamieszkania obywateli krajów trzecich.
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Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) przepisów prawodawstwa krajowego 
dotyczących działów zabezpieczenia 
społecznego, określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. W 
stosownych przypadkach zastosowanie ma 
rozporządzenie (EWG) nr 859/2003 
rozszerzające przepisy rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia 
wykonawczego (EWG) nr 574/72 na 
obywateli państw trzecich, którzy nie są 
jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie 
ze względu na ich obywatelstwo;

Or. fr

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skeślona

Or. en

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) poprzez nałożenie ograniczeń co do 
pełnego stosowania praw przyznanych na 
mocy ust. 1 lit. h) w zakresie 
mieszkalnictwa socjalnego do przypadków 
obywateli krajów trzecich, którzy 
przebywają na ich terytorium krócej niż 
trzy lata lub mają prawo przebywać na tym 
terytorium przez taki okres;
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Or. es

Uzasadnienie
Poprawka techniczna ponieważ przynajmniej w wersji hiszpańskiej w tekście Komisji jest 
mowa o przeciwieństwie tego, co logicznie powinno się tam znajdować: ogranicza się prawo 
tym, którzy posiadają pozwolenie na krótki pobyt.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie
Ograniczenia dotyczące równych warunków pracy i wolności stowarzyszania się stanowią 
wysoce dyskusyjną kwestię, ponieważ podaje ona w wątpliwość korzystanie z praw 
podstawowych. Porusza to wiele kwestii związanych z ochroną pracowników starających się 
o pracę i biorących udział w procedurze naboru lub związanych z ochroną pracowników w 
sporze dotyczącym zwolnienia. 

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr



PE439.114v01-00 12/12 PA\804882PL.doc

PL

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki w celu dopilnowania, by 
wszelkie naruszenia praw zapisanych 
w niniejszej dyrektywie podlegały 
skutecznym, proporcjonalnym i 
zniechęcającym środkom.

Or. en

Uzasadnienie
W przypadku naruszenia zasady równego traktowania na przykład przez pracodawców 
powinny być dostępne skuteczne środki zaradcze.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en


