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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście 
swobodnego przepływu pracowników
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0236),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 46 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którym Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0114/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia (…)1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7–0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Swobodny przepływ pracowników jest 
podstawową swobodą, z której korzystają 
obywatele UE, oraz jednym z filarów 
rynku wewnętrznego zapisanych w art. 45 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Jego wdrażanie jest 
doprecyzowane w prawie Unii mającym na 

(1) Swobodny przepływ pracowników jest 
podstawową swobodą, z której korzystają 
obywatele UE, oraz jednym z filarów 
rynku wewnętrznego zapisanych w art. 45 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Jego wdrażanie jest 
doprecyzowane w prawie Unii mającym na 

                                               
1 Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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celu zagwarantowanie pełnego korzystania 
z praw przyznanych obywatelom Unii i 
członkom ich rodzin.

celu zagwarantowanie pełnego korzystania 
z praw przyznanych obywatelom Unii i 
członkom ich rodzin, jak określono w art. 
2 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady1.
1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich, 
zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 
1612/68 i uchylająca dyrektywy 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG 
(Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy przez zapewnienie 
im traktowania na równi z obywatelami 
tego państwa członkowskiego. Należy 
odróżnić swobodny przepływ 
pracowników od swobody świadczenia 
usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw 
do świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim i do tymczasowego 
wysyłania („delegowania”) w tym celu 
swoich pracowników do wykonania tam 

(3) Swobodny przepływ pracowników 
oznacza prawo każdego obywatela do 
przemieszczenia się do innego państwa 
członkowskiego i przebywania tam w celu 
podjęcia pracy. Prawo to chroni 
pracowników przed dyskryminacją ze 
względu na przynależność państwową w 
dziedzinie zatrudnienia, zwolnień, 
wynagrodzenia i innych warunków pracy 
przez zapewnienie im traktowania na równi 
z obywatelami tego państwa 
członkowskiego. Należy odróżnić 
swobodny przepływ pracowników od 
swobody świadczenia usług, obejmującej 
prawo przedsiębiorstw do świadczenia 
usług w innym państwie członkowskim i 
do tymczasowego wysyłania 
(„delegowania”) w tym celu swoich 
pracowników do wykonania tam 
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koniecznych prac. koniecznych prac.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy usprawnić stosowanie i 
monitorowanie przepisów unijnych w 
zakresie swobodnego przepływu, aby 
pracownicy byli lepiej poinformowani o 
swoich prawach oraz aby można było im 
pomagać i chronić ich przy korzystaniu 
przez nich ze swoich praw oraz 
przeciwdziałać obchodzeniu przepisów 
przez organy publiczne i pracodawców 
publicznych lub prywatnych.

(11) Należy usprawnić stosowanie i 
monitorowanie przepisów unijnych w 
zakresie swobodnego przepływu 
pracowników, aby pracownicy byli lepiej 
poinformowani o swoich prawach oraz aby 
można było im pomagać i chronić ich przy 
korzystaniu przez nich ze swoich praw 
oraz przeciwdziałać obchodzeniu 
przepisów przez organy publiczne i 
pracodawców publicznych lub prywatnych. 
W tym celu należy wprowadzić w życie i 
stale monitorować stosowanie dyrektywy 
91/533/WE1 Rady.
1 Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 
października 1991 r. w sprawie obowiązku 
pracodawcy dotyczącego informowania 
pracowników o warunkach stosowanych 
do umowy lub stosunku pracy (Dz. U. L 
288 z 18.10.1991, s. 32).

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W tym celu należy ustanowić przepisy
szczegółowe na rzecz skutecznego 
egzekwowania przepisów prawa 
materialnego dotyczących swobodnego 

(13) W tym celu należy ustanowić 
szczegółowe środki na rzecz skutecznego 
egzekwowania przepisów prawa 
materialnego dotyczących swobodnego 
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przepływu pracowników oraz ułatwić 
sprawniejsze i bardziej jednolite 
stosowanie art. 45 Traktatu i 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

przepływu pracowników oraz ułatwić 
sprawniejsze i bardziej jednolite 
stosowanie art. 45 Traktatu i 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zgodnie z licznymi orzeczeniami 
Trybunału Sprawiedliwości1 odstępstwa 
od podstawowej zasady swobodnego 
przepływu pracowników na podstawie art. 
45 ust. 4 TFUE powinny ograniczać się 
do stanowisk wiążących się z 
bezpośrednim lub pośrednim 
wykonywaniem uprawnień powierzonych 
na mocy prawa publicznego oraz 
obowiązków mających na celu 
zabezpieczenie ogólnego interesu 
państwa.
1 Wyrok z dnia 16 czerwca 1987 r. w 
sprawie C-225/85 Republika Włoska 
[1987] Zb. Orz. 2625; wyrok z dnia 30 
września 2003 r. w sprawie C-47/02, 
Anker [2003] Zb. Orz. I-10471; wyrok z 
dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie C-
149/79, Królestwo Belgii, [1980] Zb. Orz. 
I-03881; i inne.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia bardziej 
skutecznej ochrony stowarzyszenia lub 
podmioty prawne powinny mieć również 
możliwość wszczynania postępowań, na 
zasadach określonych przez państwo 
członkowskie, w imieniu ofiary lub w celu 
udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla 
krajowych reguł procesowych dotyczących 
zastępstwa prawego i obrony przed sądem.

(15) W celu zapewnienia bardziej 
skutecznej ochrony stowarzyszenia lub 
podmioty prawne powinny mieć również 
możliwość wszczynania postępowań, na 
zasadach określonych przez państwo 
członkowskie, w imieniu ofiary lub w celu 
udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla 
krajowych reguł procesowych dotyczących 
zastępstwa prawnego i obrony przed 
sądem. Należy zachęcać państwa 
członkowskie do wdrażania zalecenia 
Komisji C(2013)3539 z dnia 11 czerwca 
2013 r. w sprawie wspólnych zasad 
dotyczących mechanizmów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń o zaprzestanie 
bezprawnych praktyk oraz roszczeń 
odszkodowawczych w państwach 
członkowskich, dotyczących naruszeń 
praw przyznanych na mocy prawa Unii 
oraz do ułatwiania funkcjonowania jej 
mechanizmu skutecznej ochrony 
pracowników.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Zachęca się Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia europejskiej 
sieci krajowych punktów kontaktowych 
służącej wymianie najlepszych praktyk 
oraz poprawie współpracy między 
państwami członkowskimi w zakresie 
ułatwiania swobodnego przepływu 
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pracowników.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom z 
innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom.

(21) Państwa członkowskie powinny 
szerzej udostępniać informacje dotyczące 
warunków zatrudnienia pracownikom z 
innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom. Na wniosek państwa 
członkowskie powinny dostarczyć 
podobnych informacji tym obywatelom, 
którzy pragną skorzystać z prawa do 
swobodnego przeniesienia się do innego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Państwa członkowskie powinny 
ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 
pracownicy i inne osoby mogą uzyskać 
łatwo dostępne i odpowiednie informacje 
na temat przepisów niniejszej dyrektywy i 
odpowiednich przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 492/2011. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

(22) Państwa członkowskie powinny 
ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 
pracownicy i inne osoby mogą uzyskać 
łatwo dostępne i odpowiednie informacje 
na temat przepisów niniejszej dyrektywy i 
odpowiednich przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 492/2011, w tym informacje na 
temat instytucji, które powierzono 
zadania, o których mowa w art. 5.
Informacje te powinny również być łatwo 
dostępne za pośrednictwem portalu Twoja 
Europa i EURES.
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Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić odpowiednie szkolenia 
urzędnikom odpowiedzialnym za 
stosowanie rozporządzenia (UE) nr 
492/2011 i niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 
kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną unijnych 
pracowników migrujących przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów. Państwa 
członkowskie mogą również rozszerzyć 
kompetencje organizacji wykonujących 
zadania związane z ochroną mobilnych 
unijnych pracowników przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, tak aby 
obejmowały one również prawo do 
równego traktowania bez względu na 
przynależność państwową w odniesieniu 
do wszystkich obywateli UE i członków 
ich rodzin korzystających z prawa do 
swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 
TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do 
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swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących 
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich. 
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących 
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Po upłynięciu wystarczającego okresu 
wdrażania niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna sporządzić sprawozdanie na temat 
jej wdrożenia, oceniające w szczególności, 
czy konieczne jest przedłożenie 
odpowiedniego wniosku celem 
zagwarantowania skuteczniejszego 
egzekwowania prawa unijnego w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników.

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.)

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli pracownik traci zatrudnienie, 
warunków przywrócenia go na 
zajmowane wcześniej stanowisko lub 
ponownego zatrudnienia,

Or. en



PE516.670v02-00 12/16 PR\1000556PL.doc

PL

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają, zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi przez prawo 
krajowe, uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, w 
imieniu pracownika i członków jego 
rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, 
za ich zgodą, we wszelkim postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym 
ustanowionym celem egzekwowania praw 
wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stowarzyszenia, organizacje i inne 
podmioty prawne, które mają, zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi przez prawo 
krajowe, uzasadniony interes w 
zapewnieniu przestrzegania przepisów 
niniejszej dyrektywy, miały prawo wzięcia 
udziału, w imieniu pracownika i członków 
jego rodziny lub w celu udzielenia im 
wsparcia, za ich zgodą, we wszelkim 
postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym ustanowionym celem 
egzekwowania praw wynikających z art. 
45 TFUE i art. 1–10 rozporządzenia (UE) 
nr 492/2011.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników i 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 
agencji krajowych mających podobne cele, 
ale obejmujących również inne powody 

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
strukturę, organ lub organy, których 
zadaniem jest promowanie, analiza, 
monitorowanie i wspieranie równego 
traktowania wszystkich pracowników i 
członków ich rodzin bez względu na 
przynależność państwową, oraz podejmują 
niezbędne kroki, aby zapewnić 
funkcjonowanie takich struktur lub 
organów. Organy te mogą stanowić część 
istniejących agencji lub organów
krajowych mających podobne cele, ale 
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dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

zajmujących się również problematyką 
dyskryminacji z innych względów. W takim 
przypadku państwo członkowskie 
zapewnia przydzielenie istniejącemu 
organowi odpowiednich zasobów na 
wykonywanie dodatkowych zadań, tak aby 
mógł on nadal wykonywać swoje 
dotychczasowe zadania.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bez uszczerbku dla prawa pracowników 
lub członków ich rodzin oraz stowarzyszeń 
i organizacji lub innych podmiotów 
prawnych, o których mowa w art. 4, 
udzielanie niezależnej pomocy prawnej lub 
pomocy innego rodzaju pracownikom lub 
członkom ich rodzin w dochodzeniu 
swoich praw;

a) bez uszczerbku dla prawa pracowników 
lub członków ich rodzin oraz stowarzyszeń 
i organizacji lub innych podmiotów 
prawnych, o których mowa w art. 4, 
udzielanie nieodpłatnej niezależnej 
pomocy prawnej lub pomocy innego 
rodzaju pracownikom lub członkom ich 
rodzin w dochodzeniu swoich praw;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie niezależnych badań 
dotyczących dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową;

b) prowadzenie niezależnych badań i 
analiz dotyczących dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową;

Or. en
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy na szczeblu unijnym,
takich jak Twoja Europa, SOLVIT, 
EURES, Europejska Sieć
Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 
obsługi, oraz aby organy te korzystały z 
ich usług i z nimi współpracowały.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
istniejące lub nowe organy wiedziały o 
istnieniu serwisów służących udzielaniu 
informacji i pomocy na szczeblu krajowym 
za pośrednictwem punktów kontaktowych 
oraz na szczeblu unijnym, między innymi 
za pośrednictwem portalu Twoja Europa, 
SOLVIT, EURES, Europejskiej Sieci
Przedsiębiorczości, punktów
kompleksowej obsługi oraz europejskiej 
sieci krajowych punktów kontaktowych, a 
także by organy te korzystały z ich usług i 
z nimi współpracowały.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli zadania, o których mowa w art. 
5 ust. 1 i 2 zostały powierzone więcej niż 
jednemu organowi, państwa członkowskie 
zapewniają koordynację i współpracę tych 
organów, aby uniknąć powielania działań 
lub braku uprawnień.

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz obowiązujące już 
odpowiednie przepisy art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011 były 
udostępniane zainteresowanym osobom 
przy wykorzystaniu wszelkich stosownych 
środków na całym terytorium państw 
członkowskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz obowiązujące już 
odpowiednie przepisy art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011 były 
udostępniane zainteresowanym osobom, w 
szczególności pracownikom i 
pracodawcom, przy wykorzystaniu 
wszelkich stosownych środków na całym 
terytorium państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają 
zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych i 
aktualnych informacji na temat praw 
przyznanych przez prawo unijne w 
dziedzinie swobodnego przepływu 
pracowników. Informacje te powinny 
również być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu Twoja Europa i 
EURES.

2. Państwa członkowskie dostarczają za 
pośrednictwem krajowych punktów 
kontaktowych zrozumiałych, łatwo 
dostępnych, pełnych, aktualnych i 
dostępnych w wielu językach informacji na 
temat praw przyznanych przez 
prawodawstwo unijne w dziedzinie 
swobodnego przepływu pracowników oraz 
na temat dostępnych prawnych środków 
ochrony i dochodzenia praw. Zachęca się 
także państwa członkowskie do stworzenia 
wielojęzycznych stron internetowych 
zawierających informacje na temat 
swobodnego przepływu pracowników. 
Informacje te powinny również być łatwo 
dostępne za pośrednictwem portalu Twoja 
Europa i EURES.

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na wniosek obywateli, którzy pragną 
korzystać z prawa przeniesienia się do 
innego państwa członkowskiego, państwa 
członkowskie dostarczają zrozumiałych, 
łatwo dostępnych, pełnych i aktualnych 
informacji na temat praw w dziedzinie 
swobodnego przepływu pracowników.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż dwa lata po upłynięciu 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na 
temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, 
celem zaproponowania, w razie potrzeby, 
niezbędnych zmian.

Nie później niż dwa lata po upłynięciu 
terminu transpozycji Komisja sporządza 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na 
temat wdrożenia niniejszej dyrektywy i w 
stosownych przypadkach proponuje 
zmiany, które uznaje za konieczne.

Or. en


