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Poprawka 33
Laurence J.A.J. Stassen
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Swobodny przepływ pracowników jest 
również kluczowym warunkiem rozwoju 
prawdziwego unijnego rynku pracy, 
umożliwiającego pracownikom 
przenoszenie się z regionów o dużym 
bezrobociu do regionów, w których 
występują niedobory siły roboczej, 
znalezienie przez większą liczbę osób 
miejsc pracy bardziej odpowiadających 
ich umiejętnościom oraz dostosowywanie 
podaży miejsc prac do popytu.

(2) Swobodny przepływ osób i 
odpowiednich pracowników okazał się 
wielkim rozczarowaniem: duży napływ 
taniej siły roboczej z Europy Wschodniej 
utrudnia mieszkańcom Europy 
Zachodniej znalezienie pracy (nieuczciwa 
konkurencja) i przynosi ze sobą 
przestępczość i uciążliwość.

Or. nl

Poprawka 34
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Swobodny przepływ pracowników jest 
również kluczowym warunkiem rozwoju 
prawdziwego unijnego rynku pracy, 
umożliwiającego pracownikom 
przenoszenie się z regionów o dużym 
bezrobociu do regionów, w których 
występują niedobory siły roboczej, 
znalezienie przez większą liczbę osób 
miejsc pracy bardziej odpowiadających 
ich umiejętnościom oraz dostosowywanie 
podaży miejsc prac do popytu.

(2) Wzrastające wskutek obecnego 
kryzysu wskaźniki bezrobocia 
spowodowały znaczny wzrost 
niezamierzonego, a wywołanego 
koniecznością przemieszczania się 
pracowników pochodzących z wielu 
państw członkowskich; zauważa, że 
jedynym sposobem zwalczenia tego 
zjawiska jest stworzenie i zwiększenie 
wystarczających możliwości zatrudnienia 
o wysokiej jakości we wszystkich 
państwach członkowskich 
doświadczających tej sytuacji, tak aby 
swobodny przepływ oparty był na wyborze, 
nie zaś na konieczności.

Or. pt
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Poprawka 35
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Swobodny przepływ pracowników jest 
również kluczowym warunkiem rozwoju 
prawdziwego unijnego rynku pracy, 
umożliwiającego pracownikom 
przenoszenie się z regionów o dużym 
bezrobociu do regionów, w których 
występują niedobory siły roboczej, 
znalezienie przez większą liczbę osób 
miejsc pracy bardziej odpowiadających ich 
umiejętnościom oraz dostosowywanie 
podaży miejsc prac do popytu.

(2) Swobodny przepływ pracowników jest 
również kluczowym warunkiem rozwoju 
prawdziwego unijnego rynku pracy, 
umożliwiającego pracownikom 
przenoszenie się do regionów oferujących 
więcej możliwości zatrudnienia, 
znalezienie przez większą liczbę osób 
miejsc pracy bardziej odpowiadających ich 
umiejętnościom oraz dostosowywanie 
podaży miejsc pracy do popytu.

Or. en

Poprawka 36
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zarządzanie gospodarką oraz 
prowadzone w jego zakresie polityki 
zatrudnienia rozpropagowały rynki pracy 
charakteryzujące się większą 
elastycznością, prowadząc do rozpadu 
ochrony socjalnej i państwa 
opiekuńczego, praw pracowniczych, 
negocjacji zbiorowych itd., w 
konsekwencji wywierając presję na 
pracowników, którzy wybierają nielegalne 
warunki pracy, naruszające przysługujące 
im prawa pracownicze i socjalne; polityki 
zatrudnienia oparte na europejskim 
semestrze oraz zarządzaniu gospodarką są 
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zatem szkodliwe w zakresie 
zagwarantowania praw pracowniczych w 
kontekście swobodnego przepływu.

Or. pt

Poprawka 37
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Państwa członkowskie muszą podjąć 
działania służące wyeliminowaniu 
dyskryminacji i nierówności w 
odniesieniu do zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć żeńską 
na rynku pracy Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 38
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników jest 
jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu 
pracowników jest często nieświadomych 
swoich praw w tym zakresie. Kiedy 
przemieszczają się między państwami Unii 
Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 
względu na przynależność państwową. 
Istnieją zatem różnice między samymi 
przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 
które należy zlikwidować.

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników jest 
jednak nadal dużym wyzwaniem, a wielu 
pracowników jest często nieświadomych 
swoich praw w tym zakresie. Kiedy 
przemieszczają się między państwami Unii 
Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 
względu na przynależność państwową. 
Istnieją zatem różnice między samymi 
przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 
które należy zlikwidować, jak wykazuje 
statystyka rozwiązanych problemów o 
charakterze transgranicznym w ramach 
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europejskiego systemu SOLVIT.

Or. cs

Poprawka 39
Barbara Matera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W opublikowanym dnia 18 kwietnia 
2012 r. pakiecie dotyczącym zatrudnienia 
(komunikacie Komisji „W kierunku 
odnowy gospodarczej sprzyjającej 
zatrudnieniu”) Komisja ogłosiła, że 
zamierza „przedstawić wniosek 
ustawodawczy w sprawie wsparcia 
mobilnych pracowników (poprzez 
informowanie i doradztwo) w 
wykonywaniu praw przysługujących na 
mocy Traktatu i rozporządzenia 492/2011 
w sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii”.

(8) W opublikowanym dnia 18 kwietnia 
2012 r. pakiecie dotyczącym zatrudnienia 
(komunikacie Komisji „W kierunku 
odnowy gospodarczej sprzyjającej 
zatrudnieniu”) Komisja ogłosiła, że 
zamierza „przedstawić wniosek 
ustawodawczy w sprawie wsparcia 
mobilnych pracowników (poprzez 
informowanie i doradztwo) w 
wykonywaniu praw przysługujących na 
mocy Traktatu i rozporządzenia 492/2011 
w sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii”. Dążąc do 
tego celu Komisja zobowiązuje się nie 
tylko ułatwiać mobilność pracowników 
wewnątrz Unii w kierunku regionów, w 
których występuje niedobór pracowników, 
lecz także zapewnić im większą, o ile nie 
pełną, możliwość korzystania z ich praw.

Or. it

Poprawka 40
Barbara Matera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów prawa materialnego 
dotyczącego praw pracowników do 

(12) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów prawa materialnego 
dotyczącego praw pracowników do 
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swobodnego przepływu w celu podjęcia 
pracy oraz monitorowanie zgodności z tym
przepisami, państwa członkowskie 
powinny przedsięwziąć odpowiednie 
środki w celu ochrony pracowników przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową oraz 
nieuzasadnionymi przeszkodami w 
korzystaniu z tego prawa.

swobodnego przepływu w celu podjęcia 
pracy oraz monitorowanie zgodności z tymi
przepisami, państwa członkowskie 
powinny przedsięwziąć odpowiednie 
środki w celu ochrony pracowników przed 
dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, religię, rasę, 
płeć, orientację seksualną oraz 
nieuzasadnionymi przeszkodami w 
korzystaniu z tego prawa.

Or. it

Poprawka 41
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Kluczowym jest ścisłe stosowanie 
zasady równości wynagrodzeń i 
warunków pracy w odniesieniu do pracy o 
jednakowej wartości realizowanej przez 
mężczyzn i kobiety w jednym miejscu 
pracy i w zakresie wszelkich zawodów, 
dlatego znajomość i poszanowanie 
zbiorowych układów pracy ma zasadnicze 
znaczenie.

Or. pt

Poprawka 42
Barbara Matera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

materialnego dotyczących swobodnego 
przepływu pracowników oraz ułatwić 
sprawniejsze i bardziej jednolite 
stosowanie art. 45 Traktatu i 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011. W 
szczególności, w celu zapewnienia 
równego traktowania wszystkich obywateli 
Unii, państwa członkowskie muszą przyjąć 
szczególne środki na rzecz najsłabszych 
grup społecznych. Samotne matki, matki 
dzieci niepełnosprawnych oraz kobiety 
opiekujące się członkami rodziny w 
podeszłym wieku są osobami, które przy 
korzystaniu z prawa do swobodnego 
przepływu muszą być objęte działaniami 
uwzględniającymi ich specjalne potrzeby.

Or. it

Poprawka 43
Barbara Matera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W tym kontekście pracownicy, którzy 
doświadczyli dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową lub 
nieuzasadnionego ograniczenia w 
korzystaniu z prawa do swobodnego 
przepływu, powinni dysponować 
odpowiednimi i skutecznymi środkami 
ochrony prawnej oraz środkami 
dochodzenia praw. Jeżeli państwa 
członkowskie ustanawiają jedynie 
procedury administracyjne, powinny 
zapewnić możliwość zaskarżenia decyzji 
administracyjnych przed sądem, zgodnie z 
art. 47 Karty praw podstawowych.

(14) W tym kontekście pracownicy, którzy 
doświadczyli dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, religię, rasę, 
płeć, orientację seksualną lub 
nieuzasadnionego ograniczenia w 
korzystaniu z prawa do swobodnego 
przepływu, powinni dysponować 
odpowiednimi i skutecznymi środkami 
ochrony prawnej oraz środkami 
dochodzenia praw. Jeżeli państwa 
członkowskie ustanawiają jedynie 
procedury administracyjne, powinny 
zapewnić możliwość zaskarżenia decyzji 
administracyjnych przed sądem, zgodnie z 
art. 47 Karty praw podstawowych.

Or. it
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<NumAm>44</NumAm>

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 
dyskryminacji lub w celu udzielenia jej 
wsparcia, bez uszczerbku dla krajowych 
reguł procesowych dotyczących zastępstwa 
prawnego i obrony przed sądem.

Or. it

Poprawka 45
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Państwa członkowskie powinny 
odpowiednio stosować „program godnej 
pracy” MOP i ONZ, korygując polityki 
zatrudnienia UE oraz państw 
członkowskich w celu promocji koncepcji 
„godnej pracy” we wszelkich jej 
aspektach, która stanowi wstępny 
warunek zagwarantowania praw 
socjalnych dla pracowników i ich rodzin 
w kontekście swobodnego przepływu.

Or. pt

Poprawka 46
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Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Decyzję, czy zadania, o których mowa 
w art. 5 niniejszej dyrektywy, powierzone 
zostaną już istniejącemu organowi 
zajmującemu się innymi przyczynami 
dyskryminacji, pozostawia się państwom 
członkowskim. Jeżeli zadania wynikające z 
art. 5 wejdą w zakres kompetencji już 
istniejącego organu lub struktury, państwo 
członkowskie zapewnia przydzielenie 
istniejącemu organowi odpowiednich 
zasobów na wykonywanie dodatkowych 
zadań, tak aby mógł on nadal wykonywać 
swoje dotychczasowe zadania.

(18) Zachęca się państwa członkowskie do 
powierzania zadań, o których mowa w art. 
5 niniejszej dyrektywy, już istniejącemu 
organowi odpowiedzialnemu za równość, 
który został wyznaczony zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2000/43/WE lub zajmującemu 
się innymi przyczynami dyskryminacji. 
Jeżeli zadania wynikające z art. 5 wejdą w 
zakres kompetencji już istniejącego organu 
lub struktury, państwo członkowskie 
zapewnia przydzielenie istniejącemu 
organowi odpowiednich dodatkowych 
zasobów na wykonywanie dodatkowych 
zadań, tak aby mógł on skutecznie i 
odpowiednio pełnić wszystkie funkcje 
organu, a w szczególności nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o nakłady Europejskiej Sieci Organów ds. Równości (Equinet).

Poprawka 47
Barbara Matera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
promować dialog z organizacjami 
pozarządowymi i między partnerami 
społecznymi w celu badania i zwalczania 
różnych form dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową.

(20) Państwa członkowskie powinny 
promować dialog z organizacjami 
pozarządowymi i między partnerami 
społecznymi w celu badania i zwalczania 
różnych form dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, religię, rasę, 
płeć lub orientację seksualną.
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Or. it

Poprawka 48
Norica Nicolai

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 w odpowiednich 
językach informacje dotyczące warunków i 
korzyści zatrudnienia pracownikom z 
innych państw członkowskich, 
pracodawcom i innym zainteresowanym 
stronom.

Or. en

Poprawka 49
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Wzywa państwa członkowskie oraz 
wszystkie zainteresowane strony, by 
podnosiły poziom wiedzy pracowników na 
temat przysługujących im praw oraz 
różnego rodzaju instrumentów (prawo 
pracy, układy zbiorowe, kodeksy 
postępowania, przepisy dotyczące 
zabezpieczenia społecznego, warunki 
mieszkaniowe, edukacja, opieka 
zdrowotna itd.), które regulują ich 
stosunki pracy, a także warunki pracy i 
życia.

Or. pt
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Poprawka 50
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Skuteczne kontrole działań inspekcji 
pracy stanowią zasadnicze narzędzie w 
celu zagwarantowania równego 
traktowania, walki z pracą niezgłoszoną, 
dumpingiem społecznym oraz 
dyskryminacją nie tylko na tle 
narodowości, ale także płci, jako że 
kobiety migrujące często padają ofiarami 
podwójnej dyskryminacji, zatem władze 
przeprowadzające działania inspekcji 
pracy muszą dysponować wystarczającą 
ilością środków.

Or. pt

Poprawka 51
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Ponadto istotna jest poprawa 
współpracy i koordynacji działań inspekcji 
pracy w regionach transgranicznych.

Or. pt

Poprawka 52
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22c) Państwa członkowskie powinny 
zwalczać fikcyjną pracę na własny 
rachunek pracowników migrujących, 
umożliwiając tym pracownikom dostęp do 
praw socjalnych i pracowniczych oraz do 
ochrony socjalnej.

Or. pt

Poprawka 53
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostępu do przywilejów socjalnych i 
podatkowych;

c) dostępu do przywilejów socjalnych i 
podatkowych, a zwłaszcza przywilejów w 
obszarze zdrowia, ochrony socjalnej i 
świadczeń dla bezrobotnych;

Or. fr

Poprawka 54
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wdrażać przyspieszone procedury sądowe 
lub administracyjne, w tym, jeśli uznają to 
one za stosowne, procedury dotyczące 
postępowania pojednawczego, służące 
egzekwowaniu zobowiązań wynikających 
z art. 45 Traktatu i art. 1–10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011, aby były 
one dostępne dla wszystkich pracowników 
i członków ich rodzin, którzy uważają, że 
doświadczyli lub doświadczają 
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swobodnego przepływu, lub czują się 
pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 
nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 
którego miało dojść do dyskryminacji.

nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub czują się 
pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 
nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 
którego miało dojść do dyskryminacji.

Or. fr

Poprawka 55
Barbara Matera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub czują się 
pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 
wobec nich zasady równego traktowania, 
nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 
którego miało dojść do dyskryminacji.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, jeśli uznają to one za stosowne, 
procedury dotyczące postępowania 
pojednawczego, służące egzekwowaniu 
zobowiązań wynikających z art. 45 
Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, były dostępne dla wszystkich 
pracowników i członków ich rodzin, którzy 
uważają, że doświadczyli lub doświadczają 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, religię, rasę, 
płeć, orientację seksualną bądź 
nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 
swobodnego przepływu, lub którzy czują 
się pokrzywdzeni z powodu 
niezastosowania wobec nich zasady 
równego traktowania, nawet po ustaniu 
stosunku pracy, w ramach którego miało 
dojść do dyskryminacji.

Or. it

Poprawka 56
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, za 
pomocą wszelkich środków, które uznają 
za skuteczne, aby zainteresowani 
obywatele znali swoje prawa.

Or. fr

Poprawka 57
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie powinny 
zlikwidować przeszkody dla mobilności 
pracowników poprzez oferowanie 
kobietom, które podążają za swoimi 
mężami lub partnerami do innego 
państwa członkowskiego, odpowiednich 
usług, które ułatwią ich integrację z 
nowym środowiskiem społecznym i 
kulturowym, takich jak kursy językowe i 
zawodowe.

Or. en

Poprawka 58
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby dzieci pracowników 
migrujących w UE nie doświadczały 
trudności związanych z ich 
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przynależnością państwową bądź 
obywatelstwem ze względu na wybory 
dokonywane przez ich rodziców w 
kontekście zatrudnienia, a także że 
szczególne potrzeby dzieci pracowników 
migrujących należy odpowiednio 
przeanalizować w celu podjęcia 
skutecznych działań politycznych.

Or. en

Poprawka 59
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie powinny 
poprawić sytuację dzieci opuszczonych 
przez rodziców i pomóc im normalnie się 
rozwijać oraz korzystać z edukacji i 
prowadzić godziwe życie społeczne.

Or. en

Poprawka 60
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie powinny 
zwrócić szczególną uwagę na kobiety 
wyjeżdżające za granicę w celu podjęcia 
pracy polegającej na opiece nad dziećmi 
lub osobami starszymi, np. w charakterze 
opiekunek do dzieci, au pair, nianiek, 
pielęgniarek lub sprzątaczek, które często 
są zatrudniane przez podmioty prywatne, 
takie jak rodziny lub członkowie rodzin, 
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przez co w rezultacie pracują bez umowy 
lub nielegalnie, w związku z czym nie 
mają żadnych praw ani świadczeń 
wynikających z dostępnego dla nich 
zabezpieczenia społecznego, opieki 
zdrowotnej itp.

Or. en

Poprawka 61
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 –ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić równe traktowanie pracowników 
w połączeniu z odpowiednią ochroną praw 
pracowniczych, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami ustanowionymi na mocy prawa 
krajowego i układów zbiorowych w danym 
państwie członkowskim. Zasada „równe 
wynagrodzenie za pracę o równej 
wartości” w połączeniu z 
równouprawnieniem płci powinna mieć 
zastosowanie w całej UE, aby zapobiec 
dumpingowi płacowemu i społecznemu. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że swobodne przemieszczanie się 
nigdy nie jest wykorzystywane do 
nierównego traktowania ani dumpingu 
płacowego i społecznego.

Or. en

Poprawka 62
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 f (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Państwa członkowskie powinny wzmóc 
wspólne wysiłki na rzecz kontroli, 
ścigania oraz karania pracy przymusowej 
i niezarejestrowanej, a także dopilnować, 
by zostało to objęte sankcjami. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić ochronę 
ofiar pracy przymusowej, zwłaszcza kobiet 
i dzieci.

Or. en

Poprawka 63
Marije Cornelissen

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 
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.

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, włącznie z zagwarantowaniem 
ich pełnej niezależności. Państwa 
członkowskie dopilnowują, by na 
wszystkich etapach tego procesu organy te 
stosowały podejście uwzględniające 
problematykę płci. Organy te mogą 
stanowić część agencji krajowych 
mających podobne cele do tych, o których 
mowa w art. 13 dyrektywy 2000/43/WE, 
lub obejmujących również inne powody 
dyskryminacji. W takim przypadku 
państwo członkowskie zapewnia 
przydzielenie istniejącemu organowi 
odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on 
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skutecznie i odpowiednio pełnić wszystkie 
funkcje organu, a w szczególności nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o nakłady Europejskiej Sieci Organów ds. Równości (Equinet).

Poprawka 64
Elisabeth Morin-Chartier

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, mogły brać udział, w 
imieniu pracownika i członków jego 
rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, 
za ich wyraźną 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.

Or. fr

Poprawka 65
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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 
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.

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 
zwłaszcza 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 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.

Or. fr

Poprawka 66
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organy te powinny ułatwiać i 
upraszczać procedury administracyjne w 
sprawach powiązanych ze swobodnym 
przepływem pracowników, takie jak 
uzyskanie pozwolenia na pobyt, 
pozwolenia na pracę, możliwość 
przeniesienia uprawnień w ramach 
zabezpieczenia społecznego, dostępność 
opieki medycznej, zwrot kosztów leczenia, 
unikanie podwójnego opodatkowania, 
przenoszenie rejestracji pojazdów, 
przenoszenie dzieci do systemu 
edukacyjnego itp., a także informować o 
nich, ze szczególną uwagą na kobiety, a 
zwłaszcza na samotne matki.
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Or. en

Poprawka 67
Barbara Matera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) rozpatrywanie kwestii związanych z 
równym traktowaniem kobiet i mężczyzn;

Or. it

Poprawka 68
Barbara Matera

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 
dotyczących dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, religię, rasę, 
płeć i orientację seksualną;

Or. it

Poprawka 69
Minodora Cliveti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że organy będą 
monitorować sytuację agencji i 
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organizacji oferujących pracę 
pracownikom z innych państw 
członkowskich oraz wykrywać nielegalne 
oferty pracy, agencje i organizacje 
oferujące fikcyjne zatrudnienie. Państwa 
członkowskie powinny również 
współpracować z agencjami lub 
organizacjami partnerskimi z innych 
państw członkowskich UE w celu 
identyfikowania takich sytuacji. Środki 
niezbędne do wykonywania tych zadań 
należy asygnować z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Or. en

Poprawka 70
Minodora Cliveti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Organy utworzone lub istniejące w 
państwach członkowskich powinny 
monitorować umowy zawierane zwłaszcza 
przez kobiety pod kątem ich zgodności z 
rzeczywistością, aby kobiety nie były 
ofiarami przymusowej prostytucji i handlu 
ludźmi.

Or. en

Poprawka 71
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) we wszystkich przypadkach 
sprawozdanie jest publikowane co roku 
jako podsumowanie pracy powołanej 
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struktury i przedstawienie propozycji;

Or. fr

Poprawka 72
Barbara Matera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają dialog z 
właściwymi organizacjami pozarządowymi 
i partnerami społecznymi, którzy mają, 
zgodnie z praktyką i prawem krajowym, 
uzasadniony interes w przyczynianiu się do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, w celu 
wspierania zasady równego traktowania.

Państwa członkowskie wspierają dialog z 
właściwymi organizacjami pozarządowymi 
i partnerami społecznymi, którzy mają, 
zgodnie z praktyką i prawem krajowym, 
uzasadniony interes w przyczynianiu się do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową lub z 
jakiegokolwiek innego względu, w celu 
wspierania zasady równego traktowania.

Or. it

Poprawka 73
Elisabeth Morin-Chartier

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 
zrozumiałych, bezpłatnych, 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.

Or. fr


