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Poprawka 15
Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsza dyrektywa powinna 
przyczynić się do skutecznego zarządzania 
przepływami migracyjnymi w zakresie 
szczególnej kategorii czasowej migracji 
sezonowej poprzez określenie 
sprawiedliwych i przejrzystych zasad 
wjazdu i pobytu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zachęt i zabezpieczeń 
mających zapobiec zmienianiu się pobytów 
czasowych w pobyty stałe. Ponadto 
przepisy określone w dyrektywie 
2009/52/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady przewidującej minimalne normy w 
odniesieniu do kar i środków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniających 
nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich przyczyni się do 
zapobiegania przekształcaniu się takich 
pobytów czasowych w pobyty nielegalne.

(6) Niniejsza dyrektywa powinna 
przyczynić się do skutecznego zarządzania 
przepływami migracyjnymi w zakresie 
szczególnej kategorii czasowej migracji 
sezonowej poprzez określenie 
sprawiedliwych i przejrzystych zasad 
wjazdu i pobytu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zachęt i zabezpieczeń 
mających zapobiec zmienianiu się pobytów 
czasowych w pobyty stałe. Ponadto 
przepisy określone w dyrektywie 
2009/52/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady przewidującej minimalne normy w 
odniesieniu do kar i środków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniających 
nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich przyczyni się do 
zapobiegania przekształcaniu się takich 
pobytów czasowych w pobyty nielegalne.

Niniejsza dyrektywa powinna ponadto 
przyczynić się do ochrony kobiet przed 
niepewnymi formami zatrudnienia i 
wyzyskiem. 

Or. de

Poprawka 16
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Państwa członkowskie powinny 
ratyfikować międzynarodową konwencję 
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w sprawie ochrony praw wszystkich 
pracowników migrujących i członków ich 
rodzin, przyjętą przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 
18 grudnia 1990 r.

Or. pt

Poprawka 17
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana zgodnie z zasadą 
pomocniczości, zwłaszcza w odniesieniu 
do przepisów krajowych dotyczących 
zatrudnienia czasowego, w tym pracy 
sezonowej.   

Or. en

Poprawka 18
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość pobytu powinna być 
ograniczona do maksymalnego okresu w 
roku kalendarzowym, co w połączeniu z 
definicją pracy sezonowej powinno 
zapewnić autentycznie sezonowy charakter 
tej pracy. Powinno się wprowadzić przepis, 
umożliwiający przedłużenie umowy lub 
zmianę pracodawcy w ramach 
maksymalnej długości pobytu. Ma to 
zmniejszyć ryzyko wyzysku pracowników 
sezonowych, na jakie mogą być narażeni, 

(16) Długość pobytu powinna być 
ograniczona do maksymalnego okresu w 
roku kalendarzowym, co w połączeniu z 
definicją pracy sezonowej powinno 
zapewnić autentycznie sezonowy charakter 
tej pracy. Powinno się wprowadzić przepis, 
umożliwiający przedłużenie umowy lub 
zmianę pracodawcy w ramach 
maksymalnej długości pobytu. Ma to 
zmniejszyć ryzyko wyzysku pracowników 
sezonowych, na jakie mogą być narażeni, 
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jeśli są przywiązani do jednego 
pracodawcy, a jednocześnie umożliwić 
elastyczne reagowanie na rzeczywiste 
zapotrzebowanie pracodawców na siłę 
roboczą.

jeśli są przywiązani do jednego 
pracodawcy, a jednocześnie umożliwić 
elastyczne reagowanie na rzeczywiste 
zapotrzebowanie pracodawców na siłę 
roboczą. Nie powinno to wpłynąć na 
prawo obywatela państw trzecich do 
przebywania w przyjmującym państwie 
członkowskim na podstawie różnych 
rodzajów zezwoleń i wiz. 

Or. en

Poprawka 19
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Otrzymując zezwolenie na pracę, 
pracownicy sezonowi z państw trzecich 
powinni być należycie informowani o 
swych prawach i obowiązkach.  
Informacji tej powinny udzielać właściwe 
organy przyjmującego państwa 
członkowskiego. Informacja powinna być 
możliwie jasna i łatwo dostępna, aby 
pracownicy sezonowi z państw trzecich 
mieli świadomość, że wszelkie 
wykroczenia będą polegały karze. 
Sankcjami obłożone będą również 
wszelkie naruszenia ich praw przez 
pracodawców i/lub stronę trzecią, a także 
podejmowanie pracy niezgłoszonej 
równolegle do pracy sezonowej.  

Or. fr
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Poprawka 20
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy promować migrację 
wahadłową pracowników sezonowych z 
państw trzecich. Aby pracownicy sezonowi 
mogli mieć perspektywy zatrudnienia w 
UE w okresach poza jednym sezonem, a 
pracodawcy UE mogli polegać na bardziej 
stabilnej i już wyszkolonej sile roboczej, 
należy zapewnić możliwość dostępu do 
zatrudnienia sezonowego przez kilka 
kolejnych lat, na podstawie zezwolenia 
wielosezonowego lub ułatwionej 
procedury. W ramach tej procedury należy 
przyznawać pierwszeństwo ponownym 
wnioskom wobec wniosków obywateli 
państw trzecich składających wniosek o 
zezwolenie po raz pierwszy; ewentualnie 
wnioski takie powinny być szybciej 
rozpatrywane lub wymagać mniejszej
ilości dokumentów potwierdzających.

(17) Należy promować migrację 
wahadłową pracowników sezonowych z 
państw trzecich. Aby pracownicy sezonowi 
mogli mieć perspektywy zatrudnienia w 
UE w okresach poza jednym sezonem, a 
pracodawcy UE mogli polegać na bardziej 
stabilnej i już wyszkolonej sile roboczej, 
należy zapewnić możliwość dostępu do 
zatrudnienia sezonowego przez kilka 
kolejnych lat, na podstawie zezwolenia 
wielosezonowego lub ułatwionej 
procedury. W ramach tej procedury należy 
przyznawać pierwszeństwo 
wnioskodawcom, którzy składali już
wniosek o zezwolenie i którzy dowiedli, że 
spełniają wymogi zezwolenia.   Może to 
obejmować szybsze rozpatrywanie takich 
wniosków lub zmniejszenie wymogów co 
do ilości dokumentów potwierdzających.

Or. en

Poprawka 21
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Aby zapewnić bezpieczeństwo i 
zabezpieczenie kobiet pracujących, które 
częściej niż mężczyźni są zatrudniane do 
pracy sezonowej, niezbędne są jasne i 
odpowiednie przepisy określające prawa 
pracownic w zakresie negocjowania z 
pracodawcami warunków pracy, ze 
szczególnym skupieniem na specjalnych 
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przepisach w zakresie zabezpieczenia.   
Przepisy te powinny obejmować wszystkie 
niekorzystne sytuacje, jakie pracownice 
mogą napotkać, oraz dostęp do wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 22
Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Pracownicy sezonowi mogą paść 
ofiarą wyzysku ze strony pracodawcy. W 
związku z tym należy usprawnić 
komunikację między organami 
rządowymi, lokalnymi, związkami 
zawodowymi i innymi organizacjami 
celem zacieśnienia ich współpracy w 
zakresie wspierania pracowników 
sezonowych obu płci i opracowywania 
strategii służących rozwiązaniu ich 
problemów.

Or. de

Poprawka 23
Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Dostarczanie statystyk na temat 
pracy sezonowej w państwach 
członkowskich powinno również pomóc w 
uświadamianiu różnic pomiędzy krajami i 
wskazywaniu roli i specyficznych 
problemów kobiet zatrudnianych do pracy 
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sezonowej.

Or. de

Poprawka 24
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pracownikom sezonowym zezwala się 
na pobyt nieprzekraczający sześciu 
miesięcy w roku kalendarzowym, po 
którym to okresie powracają do państwa 
trzeciego.

1. Pracownikom sezonowym zezwala się 
na pobyt nieprzekraczający sześciu 
miesięcy w roku kalendarzowym, po 
którym to okresie powracają do państwa 
trzeciego, chyba że na mocy prawa 
krajowego są uprawnieni do pobytu na 
podstawie innego rodzaju zezwolenia lub 
wizy.

Or. en

Poprawka 25
Gesine Meissner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – część pierwsza

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia 
i zwolnienia oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych w 
państwie członkowskim, do którego zostali 
przyjęci na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

1. warunków pracy, w tym wynagrodzenia 
i zwolnienia oraz wymogów 
bezpieczeństwa i higieny na stanowisku 
pracy, mających zastosowanie do pracy 
sezonowej jak określono w przepisach 
ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych lub powszechnie 
obowiązujących układach zbiorowych w 
państwie członkowskim, do którego zostali 
przyjęci na podstawie niniejszej dyrektywy 
bez dyskryminacji ze względu na płeć i z 
uwzględnieniem sytuacji pracownic 
sezonowych, które są w ciąży, właśnie 
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urodziły dziecko lub karmią piersią.

Or. de

Poprawka 26
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wolności zrzeszania się i zgromadzeń 
oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników, jak 
również wszelkich organizacjach 
zrzeszających pracowników określonych 
zawodów, w tym świadczeń 
przyznawanych przez takie organizacje, 
bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
dotyczących porządku publicznego i 
bezpieczeństwa publicznego;

(a) wolności zrzeszania się i zgromadzeń 
oraz członkostwa w organizacjach 
reprezentujących pracowników, w 
przypadku gdy organizacje te dopuszczają 
przyjmowanie pracowników czasowych i 
obywateli państw trzecich bez miejsca 
zamieszkania w państwie przyjmującym,
jak również wszelkich organizacjach 
zrzeszających pracowników określonych 
zawodów, w tym świadczeń 
przyznawanych przez takie organizacje, 
bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
dotyczących porządku publicznego i 
bezpieczeństwa publicznego;

Or. en

Poprawka 27
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
osoby trzecie, które zgodnie z kryteriami 
określonymi w prawie krajowym mają 
uzasadniony interes w zapewnieniu 
przestrzegania przepisów niniejszej 
dyrektywy, mogły brać udział we 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
osoby trzecie, które zgodnie z kryteriami 
określonymi w prawie krajowym mają 
uzasadniony interes w zapewnieniu 
przestrzegania przepisów niniejszej 
dyrektywy, mogły brać udział we 
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wszelkich postępowaniach 
administracyjnych lub sądowych 
przewidzianych w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, w imieniu 
pracownika sezonowego lub wspierając go, 
za jego zgodą.

wszelkich postępowaniach 
administracyjnych lub sądowych 
przewidzianych w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, w imieniu 
pracownika sezonowego lub wspierając go, 
za jego zgodą.

Państwo członkowskie przyjmujące 
pracowników sezonowych z państw 
trzecich informuje ich, wydając 
zezwolenie na pracę, o istnieniu procedur 
składania skarg i programach wsparcia 
dla pokrzywdzonych, których prawa 
zostały naruszone lub którzy padli ofiarą 
złego traktowania lub molestowania, lub, 
bardziej ogólnie, wszelkich form 
przestępczości zorganizowanej.  

Or. fr


