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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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2010)0794),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0005/2011),

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

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Państwa członkowskie powiadamiają 
pisemnie Komisję Europejską o 
oświadczeniach, dokonanych zgodnie z art. 
1 lit. l, o przepisach i systemach, o których 
mowa w art. 3, o zawartych konwencjach, 
o których mowa w art. 8 ust. 2 oraz o 
świadczeniach minimalnych, o których 
mowa w art. 58, jak też o wprowadzonych 

„1. Państwa członkowskie powiadamiają 
pisemnie Komisję Europejską o 
oświadczeniach, dokonanych zgodnie z art. 
1 lit. l, o przepisach i systemach, o których 
mowa w art. 3, o zawartych konwencjach, 
o których mowa w art. 8 ust. 2 oraz o 
świadczeniach minimalnych, o których 
mowa w art. 58, jak też o wprowadzonych 
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później istotnych zmianach.”; później istotnych zmianach. W 
powiadomieniach takich określa się datę 
[…], od której niniejsze rozporządzenie 
stosować się będzie do systemów 
określonych w oświadczeniach państw 
członkowskich.”;

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ustawodawstwu państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce 
wykonywania działalności 
przedsiębiorstwa lub pracodawcy, o ile jest 
zatrudniona przez jedno przedsiębiorstwo 
lub pracodawcę, lub

(i) ustawodawstwu państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce 
wykonywania działalności 
przedsiębiorstwa lub pracodawcy, o ile jest 
zatrudniona przez jedno przedsiębiorstwo 
lub pracodawcę, lub ustawodawstwu 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się siedziby przedsiębiorstw lub 
miejsc wykonywania działalności 
przedsiębiorstw lub pracodawców, jeżeli 
jest zatrudniona przez co najmniej dwa 
przedsiębiorstwa lub dwóch pracodawców, 
których siedziby lub miejsca wykonywania 
działalności znajdują się w tylko jednym 
państwie członkowskim; lub

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ustawodawstwu państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce 
wykonywania działalności 
przedsiębiorstwa lub pracodawcy, poza 
państwem członkowskim, w którym ma 
miejsce zamieszkania, o ile jest 
zatrudniona przez co najmniej dwa 
przedsiębiorstwa lub pracodawców i
siedziba lub miejsce wykonywania 
działalności co najmniej jednego z tych 
przedsiębiorstw znajduje się w tylko 
jednym państwie członkowskim poza
państwem członkowskim, w którym ma 
miejsce zamieszkania, lub

(ii) ustawodawstwu państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce 
wykonywania działalności 
przedsiębiorstwa lub pracodawcy poza 
państwem członkowskim, w którym ma 
miejsce zamieszkania, o ile jest 
zatrudniona przez co najmniej dwa 
przedsiębiorstwa lub pracodawców, 
których siedziba lub miejsce wykonywania 
działalności znajduje się w dwóch 
państwach członkowskich, z których jedno 
jest państwem członkowskim, w którym 
ma miejsce zamieszkania; lub

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ustawodawstwu państwa 
członkowskiego, w którym ma miejsce 
zamieszkania, o ile jest zatrudniona przez 
co najmniej dwa przedsiębiorstwa lub 
pracodawców, którzy mają siedzibę lub 
miejsce wykonywania działalności w 
różnych państwach członkowskich poza 
państwem członkowskim, w którym ma 
miejsce zamieszkania.

(iii) ustawodawstwu państwa 
członkowskiego, w którym ma miejsce 
zamieszkania, o ile jest zatrudniona przez 
co najmniej dwa przedsiębiorstwa lub 
pracodawców, z których co najmniej dwa 
mają siedzibę lub miejsce wykonywania 
działalności w różnych państwach 
członkowskich innych niż państwo 
członkowskie, w którym ma miejsce 
zamieszkania.”

Or. en
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Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 71 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Regulamin Komisji Administracyjnej
uchwalają za wspólnym porozumieniem jej 
członkowie.

„2. Komisja Administracyjna podejmuje 
decyzje większością kwalifikowaną 
zgodnie z definicją zawartą w traktatach, z 
wyjątkiem przypadku przyjmowania 
swojego regulaminu, który uchwalają za 
wspólnym porozumieniem jej członkowie.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Artykuł 71 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wszystkich innych przypadkach 
Komisja Administracyjna podejmuje 
decyzje większością kwalifikowaną, 
zgodnie z definicją zawarta w traktatach.

skreślony

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 987/2009
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„c) w innych przypadkach ustawodawstwo 
państwa członkowskiego, o którego 
zastosowanie wystąpiono najpierw, w 
przypadku gdy osoba ta wykonuje pracę w 

„c) we wszystkich innych przypadkach 
ustawodawstwo państwa członkowskiego, 
o którego zastosowanie wystąpiono 
najpierw, w przypadku gdy osoba ta 
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co najmniej dwóch państwach 
członkowskich.”;

wykonuje pracę w co najmniej dwóch 
państwach członkowskich.”;

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – litera –aa (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Załącznik XI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) w pozycji „NIEMCY” pkt 2 otrzymuje 
brzmienie:
„Niezależnie od art. 5 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia oraz art. 7 
Sozialgesetzbuch VI (kodeks socjalny, tom 
VI), osoba objęta obowiązkowym 
ubezpieczeniem w innym państwie 
członkowskim lub otrzymująca emeryturę 
na podstawie ustawodawstwa innego 
państwa członkowskiego może przystąpić 
do systemu ubezpieczenia dobrowolnego 
w Niemczech.”

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – litera –ab (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 883/2004
Załącznik XI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-ab) w pozycji „FRANCJA” skreśla się 
pkt 1.

Or. en


