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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 stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004
i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze 
objęci tymi rozporządzeniami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11160/4/2010 – C7-0208/2010),

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2007)0439),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którym wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0208/2010),

– uwzględniając skierowany do Parlamentu i Rady komunikat Komisji pt. „Konsekwencje 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur 
decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 79 ust. 2 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając własne stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
16 stycznia 2008 r.2,

– uwzględniając art. 72 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia
i Spraw Socjalnych (A7-0000/2010),

1. zatwierdza stanowisko Rady;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym 
Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu 
należytego zakończenia wszystkich procedur oraz do zlecenia, w porozumieniu
z sekretarzem generalnym Rady, publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym Unii 

                                               
1 Dz.U. C 294 E z 3.12.2009, s. 259.
2 Dz.U. C 151 z 17.6.2008, s. 50.
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Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji
i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia zmierza do zapewnienia, że obywatele krajów trzecich, którzy 
przebywają legalnie w UE i znajdują się w sytuacji transgranicznej obejmującej co najmniej 
dwa państwa członkowskie, podlegają tym samym przepisom z zakresu koordynacji 
świadczeń socjalnych, co obywatele państw UE, na mocy zmienionych przepisów ujętych 
obecnie w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzeniu wykonawczym do niego 
(rozporządzenie (WE) nr 987/2009).

Gdy wniosek Komisji został zgłoszony po raz pierwszy, zasięgnięto opinii Parlamentu 
Europejskiego i uzgodnił on wprowadzenie dwóch poprawek – zastąpienie odesłania do Karty 
praw podstawowych oraz wskazanie na wysoki poziom ochrony socjalnej będący celem Unii 
Europejskiej, obecny w istniejącym rozporządzeniu 859/2003. Obie te poprawki zostały ujęte
w stanowisku Rady w pierwszym czytaniu w dniu 26 lipca 2010 r. jako punkty preambuły 
numer 4 i 7.

Od wejścia w życie Traktatu z Lizbony do przedmiotowej kwestii ma zastosowanie zwykła 
procedura ustawodawcza. W maju 2010 r. PE potwierdził wynik tego głosowania w ramach 
procedury konsultacji, co stało się pierwszym czytaniem PE przeprowadzonym na mocy 
nowej procedury.

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu nie zawiera żadnych odniesień do załączników czy 
specjalnych przepisów dla któregokolwiek z uczestniczących państw członkowskich – jest to 
również zgodne ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu.

Rada zaproponowała zaledwie kilka poprawek: wprowadziła kilka punktów preambuły 
odnoszących się do uczestnictwa niektórych państw członkowskich w ramach podstawy 
prawnej wniosku, tj. art. 79 ust. 2 lit. b) (punkty preambuły 17, 18, 19). Niestety, Dania nie 
uczestniczy w rozwiązaniach koordynacyjnych odnoszących się do obywateli krajów trzecich.  
Irlandia opowiedziała się ostatecznie za uczestnictwem, lecz ku rozczarowaniu sprawozdawcy 
Wielka Brytania postanowiła nie uczestniczyć w rozwiązaniach i będzie nadal stosować 
istniejące przepisy – sprawozdawca jest zdania, że stanowi to krok wstecz, zarówno
z perspektywy zobowiązania do uproszczenia, które jest kluczowym założeniem 
rozporządzenia 883/2004, jak i z perspektywy równego traktowania.

Punkt 8 preambuły początkowego wniosku (obecnie punkt 10 preambuły stanowiska Rady
w pierwszym czytaniu) wyjaśnia prawa państwa członkowskich w odniesieniu do ich 
uprawnień dotyczących decydowania o legalności pobytu na ich terytorium poszczególnych 
osób. Punkt 13 preambuły wyjaśnia prawa przysługujące obywatelom i dotyczące zachowania 
ich uprawnień (oraz uprawnień ich spadkobierców) do pewnych świadczeń socjalnych 
nabytych w okresie legalnego pobytu.

Szybkie przyjęcie rozporządzenia umożliwiłoby jego wczesne uwzględnienie w ramach 
funkcjonowania zmienionych rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 oraz zapewniłoby równe 
traktowanie legalnie przebywających obywateli krajów trzecich pod kątem świadczeń 
socjalnych. Sprawozdawca postanowił nie zgłaszać żadnych poprawek do stanowiska Rady
w pierwszym czytaniu i zaleca jego przyjęcie przez komisję parlamentarną.


