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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:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jednym z niepodważalnych atutów 
obywatelstwa unijnego obywateli państw 
członkowskich jest możliwość podjęcia 
zatrudnienia gdziekolwiek w ramach 
jednolitego rynku, w związku z czym 
prawo do zamieszkania i pracy w innym 
państwie członkowskim Unii jest 
podstawową składową obywatelstwa 
unijnego usankcjonowaną traktatami i 
stanowi jedną z podstawowych swobód 
unijnych.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do swobodnego przepływu osób, w tym prawo do pracy, studiowania lub mieszkania w 
wybranym państwie członkowskim, jest prawem, którego nie można odmówić obywatelom 
Unii Europejskiej. Dlatego też należy zapewnić wszystkie niezbędne warunki, aby umożliwić 
swobodny przepływ pracowników i ich rodzin i zapobiec „dumpingowi społecznemu”.  Nie 
można akceptować dyskryminacji żadnego rodzaju w kraju, w którym pracują, i należy 
zagwarantować wszystkie prawa, w tym dostęp do usług publicznych, zabezpieczenia 
społecznego i praw związkowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Prawa wynikające z obywatelstwa Unii 3) Prawa wynikające z obywatelstwa Unii 
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zostały włączone do Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
preambule Karty zapisano, że Unia,
„poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii 
oraz stworzenie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia 
jednostkę w centrum swych działań”. 
Rozdział V Karty ustanawia „prawa 
obywateli”, w tym, w jej art. 45, prawo 
każdego obywatela Unii do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich.

zostały włączone do Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
preambule Karty zapisano, że Unia „jest 
zbudowana na niepodzielnych, 
powszechnych wartościach godności 
osoby ludzkiej, wolności, równości 
i solidarności” i „poprzez ustanowienie 
obywatelstwa Unii oraz stworzenie 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości stawia jednostkę w 
centrum swych działań”. Rozdział V Karty 
ustanawia „prawa obywateli”, w tym, w jej 
art. 45, prawo każdego obywatela Unii do 
swobodnego przemieszczania się i 
przebywania na terytorium państw 
członkowskich, które to prawo na mocy 
traktatów można przyznać obywatelom 
państw trzecich legalnie zamieszkującym 
na obszarze państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Jak stwierdzono w sprawozdaniu Komisji dla Rady w sprawie funkcjonowania uzgodnień 
przejściowych w zakresie swobodnego przepływu pracowników z Bułgarii i Rumunii, 
pracownikom z krajów trzecich przebywającym legalnie w państwie członkowskim oraz ich 
rodzinom przyznaje się takie same prawa jak jakikolwiek innym obywatelom mieszkającym w 
państwie członkowskim UE. Dlatego też wykluczenie tych obywateli z zakresu działań 
podejmowanych w ramach Europejskiego Roku Obywateli (2013) oznaczałoby dyskryminację 
i nierówne traktowanie obywateli mieszkających w Europie, która uważa się za pluralną i 
wielokulturową.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W odniesieniu do praw pracowników 
migrujących i korzyści z mobilności dla 
gospodarek UE i państw członkowskich 
kluczowym czynnikiem skutecznego 
wykonania przepisów unijnych w tej 
dziedzinie jest podnoszenie świadomości 
wśród pracowników, członków ich rodzin i 
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zainteresowanych stron na temat ich 
praw, rysujących się przed nimi 
możliwości oraz dostępnych instrumentów 
pozwalających im na korzystanie ze 
swobody przepływu.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o prawach obywatelskich, społecznych i pracowniczych, dostępne obywatelom, są 
niewystarczające, co poważnie utrudnia swobodny przepływ pracowników w UE. Aby uniknąć 
wykorzystywania przez pracodawców, obywatele muszą być dobrze poinformowani o 
przysługujących im prawach, kiedy wyjeżdżają do innego państwa członkowskiego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Swobodne przemieszczanie się i 
mobilność pracowników pomagają w 
szczególności zapobiegać skutkom zmian 
demograficznych na rynku pracy, 
jednocześnie zwiększając szanse na 
zatrudnienie i poprawiając 
konkurencyjność europejskiego przemysłu. 
Swobodne przemieszczanie się umożliwia 
jednocześnie obywatelom korzystanie z 
szeregu praw, które przyznaje im prawo 
unijne lub korzystaniu z których sprzyja. 
Wśród tych praw znajdują się prawo 
konsumentów, w zakresie dostępu do 
towarów i usług, lub prawa pasażerów i 
turystów. Ułatwianie swobodnego 
przemieszczania się ma zatem potencjał 
zwiększający możliwości obywateli do 
pełnego korzystania z jednolitego rynku, a 
jednocześnie jest kluczowym czynnikiem 
wzrostu gospodarczego.

7) Swobodne przemieszczanie się i 
mobilność pracowników pomagają w 
szczególności zapobiegać skutkom 
przemian w przemyśle, nowych modeli 
zatrudnienia oraz zmian demograficznych 
na rynku pracy, jednocześnie zwiększając 
szanse na zatrudnienie i poprawiając 
konkurencyjność europejskiego przemysłu. 
Swobodne przemieszczanie się umożliwia 
jednocześnie obywatelom korzystanie z 
szeregu praw, które przyznaje im prawo 
unijne lub korzystaniu z których sprzyja. 
Wśród tych praw znajdują się prawo 
konsumentów, w zakresie dostępu do 
towarów i usług, prawa pasażerów i 
turystów czy ich prawa pracownicze i 
związkowe, które gwarantują równe 
traktowanie migrujących obywateli i 
uniemożliwiają ich wykorzystanie jako 
taniej siły roboczej. Ułatwianie 
swobodnego przemieszczania się ma 
potencjał zwiększający możliwości 
obywateli do pełnego korzystania z 
jednolitego rynku, jednakże mobilność 
pracowników powinna iść w parze z 
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zagwarantowaniem zabezpieczenia 
socjalnego pracowników i ich praw 
związkowych, i nie może być 
interpretowana przez pracodawców jako 
możliwość ograniczenia wynagrodzeń, 
świadczeń socjalnych czy, ogólnie rzecz 
biorąc, pogorszenia warunków 
zatrudnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można odmówić obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej prawa do 
swobodnego przepływu, które obejmuje prawo do pracy, studiowania lub mieszkania w 
wybranym państwie. Dlatego też należy zapewnić wszystkie warunki do swobodnego 
przepływu pracowników i ich rodzin, aby zapobiec „dumpingowi społecznemu” oraz 
wykorzystywaniu pracowników zagranicznych i ich rodzin. Należy zapewnić w szczególności 
równy dostęp do usług publicznych, zabezpieczenia społecznego i praw związkowych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej i wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 
Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich lub 
osiadają w nich, stają się świadomi 
szerokiego zakresu praw, gwarantowanych 
im na mocy przepisów UE w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym oraz 
korzystają z nich. Korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
nadaje praktyczny wymiar obywatelstwu 
Unii.

8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się, pracy i przebywania na terytorium 
państw członkowskich jest wysoko cenione 
przez obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne oraz jako czynnik osobistego 
rozwoju zawodowego wynikający z 
obywatelstwa Unii. Jako takie, wskazuje 
ono na lepsze zrozumienie wartości 
integracji europejskiej i wspiera 
uczestnictwo obywateli w kształtowaniu 
Unii Europejskiej. Obywatele, którzy 
podróżują do innych państw 
członkowskich lub osiadają w nich, stają 
się świadomi szerokiego zakresu praw, 
gwarantowanych im na mocy przepisów 
UE w sytuacjach o charakterze 
transgranicznym oraz korzystają z nich.
Korzystanie z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu nadaje 
praktyczny wymiar obywatelstwu Unii.
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Or. en

Uzasadnienie

Możliwość pracy, studiowania lub mieszkania w innym kraju można uważać za formę 
osobistego rozwoju i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.  Należy jednak promować i 
wspierać tworzenie miejsc pracy dających uprawnienia we wszystkich państwach 
członkowskich, aby obywatele mogli rzeczywiście pracować tam, gdzie chcą, i nie musieli 
opuszczać swojego kraju z powodu niekorzystnych warunków.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Pomimo faktu, że prawo do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu jest silnie 
umocowane w pierwotnym prawie unijnym 
i w znacznym stopniu rozwinięte w prawie 
wtórnym, nadal istnieją rozbieżności 
między obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE uważają, że życie i praca w 
innym państwie członkowskim Unii wiążą 
się ze zbyt wieloma przeszkodami 
praktycznymi.

9) Pomimo faktu, że prawo do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu jest silnie 
umocowane w pierwotnym prawie unijnym 
i w znacznym stopniu rozwinięte w prawie 
wtórnym, i pomimo programów unijnych 
służących wspieraniu swobody przepływu 
pracowników lub mobilności zawodowej, 
nadal istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE uważają, że życie i praca w 
innym państwie członkowskim Unii wiążą 
się ze zbyt wieloma przeszkodami 
praktycznymi i często borykają się z 
trudnościami wynikającymi z ich 
pochodzenia, statusu społecznego, stanu 
cywilnego lub obywatelstwa z powodu 
niedopuszczalnych środków prawnych i 
administracyjnych nakładanych przez 
państwa członkowskie, które to środki nie 
są zalecane w przepisach unijnych lub 
wynikają z interpretacji niezgodnej z 
prawem unijnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Informacje o prawach obywatelskich, społecznych i pracowniczych, dostępne obywatelom, są 
niewystarczające, co poważnie utrudnia swobodny przepływ pracowników w UE. Aby uniknąć 
wykorzystywania przez pracodawców, obywatele muszą być dobrze poinformowani o 
przysługujących im prawach, kiedy wyjeżdżają do innego państwa członkowskiego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10 a.Na mocy prawa unijnego w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników państwa członkowskie w 
odniesieniu do spraw związanych z 
zatrudnieniem nie mogą dyskryminować 
bezpośrednio lub pośrednio pracowników 
migrujących zatrudnionych w Unii ani ich 
rodzin ze względu na ich pochodzenie.
Prawo unijne stanowi również o równym 
traktowaniu pracowników migrujących 
zatrudnionych w Unii w zakresie korzyści 
podatkowych i socjalnych, członkowstwa 
w związkach zawodowych, mieszkalnictwa 
komunalnego oraz dostępu ich dzieci do 
powszechnego systemu edukacji,  szkoleń 
i kształcenia zawodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Jak stwierdzono w sprawozdaniu Komisji dla Rady w sprawie funkcjonowania uzgodnień 
przejściowych w zakresie swobodnego przepływu pracowników z Bułgarii i Rumunii1, 
pracownikom z krajów trzecich przebywającym legalnie w państwie członkowskim oraz ich 
rodzinom przyznaje się takie same prawa jak jakimkolwiek innym obywatelom przebywającym 
w państwie członkowskim UE. Dlatego też należy zagwarantować wszystkie prawa 
przysługujące osobom, które wyjeżdżają do innego państwa członkowskiego. Należy zapewnić 
równe traktowanie, w szczególności w odniesieniu do dostępu do usług publicznych, 
zabezpieczenia społecznego, prawa związkowego i prawa do łączenia rodzin.

                                               
1 COM(2011) 729 wersja ostateczna z 11 listopada 2011 r.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Jako że prawo do swobodnego 
przemieszczania się znacznie poprawia 
jakość życia obywateli, konieczne jest, aby 
informacje o istnieniu tego prawa i o 
warunkach korzystania z niego były 
dostępne jak najszerszemu gronu osób. 
Wysiłki na rzecz rozpowszechniania 
informacji powinny być podejmowane w 
całej Unii, gdyż potencjalnymi 
beneficjentami tego prawa są wszyscy jej 
obywatele.

11) Jako że prawo do swobodnego 
przemieszczania się znacznie poprawia 
jakość życia obywateli, konieczne jest, aby 
informacje o istnieniu tego prawa i o 
warunkach korzystania z niego były 
dostępne jak najszerszemu gronu osób. 
Wysiłki na rzecz rozpowszechniania 
informacji powinny być podejmowane w 
całej Unii, gdyż potencjalnymi 
beneficjentami tego prawa są wszyscy jej 
obywatele, w tym obywatele krajów 
trzecich legalnie zamieszkujący na 
obszarze państw członkowskich, 
członkowie ich rodzin oraz inni 
członkowie rodzin (np. partnerzy de facto) 
towarzyszący obywatelom Unijnym lub 
łączący się z nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy z państw trzecich przebywający legalnie na terenie danego państwa 
członkowskiego oraz ich rodziny powinni mieć zapewnione takie same prawa jak jakikolwiek 
obywatel mieszkający w państwie członkowskim UE. Dlatego też wykluczenie tych obywateli z 
Europejskiego Roku Obywateli (2013) oznaczałoby dyskryminację i nierówne traktowanie 
obywateli mieszkających w Europie, która uważa się za pluralną i wielokulturową.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Jednak aby umożliwić obywatelom 
Unii podejmowanie świadomych decyzji o 
tym, czy skorzystać z przysługującego im 
prawa do swobodnego przemieszczania się, 
nie wystarczy ich wiedza na ten temat; 

12) Jednak aby umożliwić obywatelom 
Unii podejmowanie świadomych decyzji o 
tym, czy skorzystać z przysługującego im 
prawa do swobodnego przemieszczania się, 
nie wystarczy ich wiedza na ten temat; 
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istotne jest, aby byli oni również 
odpowiednio informowani o innych
prawach, które im przysługują na mocy 
przepisów unijnych w kontekście 
transgranicznym. Informacje te umożliwią 
im również pełne korzystanie z tych praw, 
jeśli zdecydują się skorzystać ze swego 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się.

istotne jest, aby byli oni również 
odpowiednio informowani o prawach 
pracowniczych, które im przysługują na 
mocy przepisów unijnych w dziedzinie 
prawa pracy w kontekście 
transgranicznym. Informacje te umożliwią 
im również pełne korzystanie z tych praw 
oraz ochronę ich praw pracowniczych, bez 
dyskryminacji, w związku z czym swoboda 
przepływu nie jest nigdy wykorzystywana z 
zamiarem nierównego traktowania czy 
dumpingu płacowego i społecznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy pracownicy powinni być poinformowani o przysługujących im prawach, w 
szczególności o prawach pracowniczych. Informacje o prawach pracowniczych w każdym 
państwie członkowskim powinny być dostępne, aby zapobiegać wykorzystywaniu 
pracowników przez przedsiębiorstwa, dumpingowi społecznemu i różnicom w wynagrodzeniu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. Obywatele powinni być także 
informowani o sieci EURES w 
odniesieniu do mobilności pracowników w 
Unii,  w szczególności w regionach 
transgranicznych, a także o 
zaangażowaniu tej sieci w propagowanie 
mobilności pracowników na obszarze Unii 
poprzez informowanie wszystkich 
obywateli – w tym również osób 
niepełnosprawnych – którzy zamierzają 
podjąć pracę w innym państwie 
członkowskim, o ofertach pracy, prawach 
i obowiązkach spoczywających na 
migrujących pracownikach, o 
możliwościach edukacji i kształcenia 
zawodowego oraz o warunkach pracy i 
warunkach bytowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Prawo do swobodnego przepływu, w tym prawo do pracy, studiowania lub mieszkania w 
wybranym miejscu, jest prawem, jakiego nie można odmówić obywatelom państw 
członkowskich Unii Europejskiej.  Sieć EURES może być narzędziem przekazywania 
informacji o prawie i możliwościach pracy w innych państwach członkowskich UE. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 - ustęp 2 - tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- informowanie obywateli Unii o tym, w 
jaki sposób mogą oni rzeczywiście 
skorzystać z praw i polityki UE, 
mieszkając w innym państwie 
członkowskim, a także stymulowanie ich 
aktywnego udziału w forach obywatelskich 
dotyczących polityki i zagadnień unijnych;

- informowanie obywateli Unii o tym, w 
jaki sposób mogą oni rzeczywiście 
skorzystać z praw i polityki UE, 
mieszkając i pracując w innym państwie 
członkowskim, a także stymulowanie ich 
aktywnego udziału w forach obywatelskich 
dotyczących polityki i zagadnień unijnych;

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do swobodnego przepływu, w tym prawo do pracy, studiowania lub mieszkania w 
wybranym państwie członkowskim, jest prawem, jakiego nie można odmówić obywatelom 
państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- pobudzanie debaty na temat wpływu i 
potencjału prawa do swobodnego 
przemieszczania się, jako niezbywalnego 
aspektu obywatelstwa Unii, w 
szczególności w zakresie wzmacniania 
spójności społecznej oraz wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy obywatelami Unii, 
a także umacniania więzi między 

- pobudzanie debaty na temat wpływu i 
potencjału prawa do swobodnego 
przemieszczania się, jako niezbywalnego 
aspektu obywatelstwa Unii, bez 
dyskryminacji ze względu na obywatelstwo 
lub przynależność etniczną, w 
szczególności w zakresie wzmacniania 
spójności społecznej oraz wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy obywatelami Unii, 
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obywatelami a Unią. a także umacniania więzi między 
obywatelami a Unią.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy z państw trzecich przebywający legalnie na terenie danego państwa 
członkowskiego oraz ich rodziny powinni mieć zapewnione takie same prawa jak jakikolwiek 
obywatel mieszkający w państwie członkowskim UE. Dlatego też wykluczenie tych obywateli z 
działań w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 oznaczałoby dyskryminację i 
nierówne traktowanie obywateli mieszkających w Europie, która uważa się za pluralną i 
wielokulturową.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wspieranie działań w zakresie 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
obywatelstwo w celu przezwyciężenia 
uprzedzeń, które mają niekorzystny wpływ 
na prawo obywateli do swobodnego 
przemieszczania się oraz na ich prawo do 
podejmowania zatrudnienia i do 
zamieszkania w innym państwie 
członkowskim. 

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o prawach obywatelskich, społecznych i pracowniczych, dostępne obywatelom, są 
niewystarczające, co poważnie utrudnia swobodny przepływ pracowników w UE. Aby 
zapobiec wykorzystywaniu pracowników przez pracodawców, obywatele muszą być dobrze 
poinformowani o przysługujących im prawach, kiedy wyjeżdżają do innego państwa 
członkowskiego.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- konferencje oraz wydarzenia informujące 
o znaczeniu prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu i korzyściach 
z niego płynących oraz propagujące debatę 
na ten temat, a także informujące o 
prawach obywateli jako obywateli Unii;

- konferencje oraz wydarzenia informujące 
o znaczeniu prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu i korzyściach 
z niego płynących oraz propagujące debatę 
na ten temat, a także informujące o 
prawach obywateli jako obywateli Unii, w 
tym prawach członków rodzin będących 
obywatelami krajów trzecich i 
towarzyszących obywatelom Unii w 
przeprowadzce do innego państwa 
członkowskiego lub dołączających do nich 
na obszarze tego państwa;

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy z państw trzecich przebywający legalnie na terenie danego państwa 
członkowskiego oraz ich rodziny powinni mieć zapewnione takie same prawa jak jakikolwiek 
obywatel mieszkający w państwie członkowskim UE. Dlatego też wykluczenie tych obywateli z 
działań w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 oznaczałoby dyskryminację i 
nierówne traktowanie obywateli mieszkających w Europie, która uważa się za pluralną i 
wielokulturową.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wzmocnienie roli i widoczności 
wielojęzycznych portali internetowych 
Europe Direct i „Twoja Europa” jako 
kluczowych elementów „pojedynczego 
punktu kontaktowego” systemu informacji 
na temat praw obywateli UE;

- wzmocnienie roli i widoczności 
wielojęzycznych portali internetowych 
Europe Direct i „Twoja Europa” i sieci 
EURES jako kluczowych elementów 
„pojedynczego punktu kontaktowego” 
systemu informacji na temat praw 
obywateli UE oraz praw pracowników i 
ich rodzin w danym kraju zatrudnienia, 
jak również informacji o inicjatywach 
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takich jak „Mobilna młodzież”.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do swobodnego przepływu, w tym prawo do pracy, studiowania lub mieszkania w 
wybranym miejscu, jest prawem, jakiego nie można odmówić obywatelom państw 
członkowskich Unii Europejskiej.  Sieć EURES może być narzędziem przekazywania 
informacji o prawach pracowniczych i możliwościach pracy w innych państwach 
członkowskich UE. 


