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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

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 
celu zagwarantowanie pełnego korzystania 
z praw przyznanych obywatelom Unii i 
członkom ich rodzin.

(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 
celu zagwarantowanie pełnego korzystania 
z praw przyznanych obywatelom Unii i 
członkom ich rodzin. Niezwykle istotne 
jest zadbanie o to, by w ramach tej 
podstawowej swobody zawsze 
uwzględniano zasadę równości kobiet i 
mężczyzn oraz wspieranie równości szans 
w całej Unii.

Or. en

Poprawka 2

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 

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

znalezienie przez większą liczbę osób 
miejsc pracy bardziej odpowiadających ich 
umiejętnościom oraz dostosowywanie 
podaży miejsc prac do popytu.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Odnośnie do korzystania przez 
pracowników i ich rodzin z prawa do 
swobodnego przepływu w art. 45 Traktatu 
przyznano istotne prawa umożliwiające 
korzystanie z tej podstawowej swobody, 
określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 
dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii.

(4) Prawo do swobodnego przepływu 
pracowników ma duży wpływ na życie 
rodzinne pracowników i ich partnerów 
oraz na dokonywane przez nich wybory 
dotyczące kształcenia i kariery zawodowej.
Odnośnie do korzystania przez 
pracowników i członków ich rodzin z 
prawa do swobodnego przepływu w art. 45 
Traktatu przyznano istotne prawa 
umożliwiające korzystanie z tej 
podstawowej swobody, określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 
2011 r. w sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii oraz w 
dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. Stosując rozporządzenie (UE) 
492/2011, dyrektywę 2004/38/WE oraz 
niniejszą dyrektywę, państwa 
członkowskie nie mogą dyskryminować 
pracowników i członków ich rodzin z 
jakichkolwiek przyczyn ujętych w art. 21 
Karty praw podstawowych, włącznie z 
orientacją seksualną.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o wzajemne uznawanie różnego 
rodzaju zarejestrowanych związków 
partnerskich oraz praw z nich 
wynikających, aby uniknąć jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną lub ze względu na wybory 
etyczne migrujących pracowników. 
Państwa członkowskie powinny również 
dopilnować przestrzegania praw 
wynikających z adopcji dziecka, ponieważ 
jest to warunek wstępny, gdy rozważa się 
przeniesienie do innego państwa 
członkowskiego w celach zawodowych.

Or. en

Poprawka 5

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 
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.
Pracownicy doświadczają również 
spotęgowanych skutków dyskryminacji z 
wielu przyczyn jednocześnie – ze względu 
na rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, 
wiek, płeć lub orientację seksualną. 
Istnieje zatem rozziew między samymi 
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przepisami a ich stosowaniem w praktyce,
który należy zlikwidować.

Rozziew ten wciąż istnieje także w 
odniesieniu do niektórych grup w 
niekorzystnej sytuacji, takich jak 
pracownicy domowi, osoby 
niepełnosprawne lub analfabeci. Należy 
zatem wdrożyć szczególne środki 
umożliwiające tym grupom korzystanie z 
przysługującego im prawa do podjęcia 
pracy w innym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 6

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”, oraz 
wezwała państwa członkowskie do 
szerszego informowania o prawach 
przyznanych na mocy prawa Unii w 
zakresie niedyskryminacji, 
równouprawnienia płci i swobodnego 
przepływu pracowników, a także do 
umożliwienia i ułatwienia obywatelom UE 
dostępu do stanowisk w sektorach 
publicznych tych państw zgodnie z 
prawem UE i jego wykładnią dokonaną 
przez Trybunał Sprawiedliwości. Komisja 
zaapelowała również do państw 
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członkowskich o zapewnienie pełnego 
stosowania dyrektywy 2006/54/WE w 
sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że prawa 
pracowników będą przestrzegane, gdy są 
oni zrzeszeni w ramach organizacji 
reprezentujących ich interesy. Państwa 
członkowskie powinny ułatwiać i wspierać 
zrzeszanie się pracowników z innych 
państw członkowskich oraz 
reprezentowanie ich interesów, a 
zwłaszcza pracowników w niekorzystnej 
sytuacji, takich jak pracownicy sezonowi, 
pracownicy domowi czy osoby świadczące 
usługi seksualne.

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 

(21) Państwa członkowskie powinny
powszechnie i w łatwo dostępny sposób, w 
odpowiednich językach, podawać do 
wiadomości pracowników z innych państw 
członkowskich, pracodawców i innych 
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stronom. zainteresowanych stron wszelkie istotne 
informacje dotyczące mieszkalnictwa, 
opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, 
korzyści i zniechęcających regulacji 
podatkowych dla partnera pracownika 
oraz podatków i świadczeń związanych z 
opieką nad dziećmi i prawami 
emerytalnymi. Państwa członkowskie 
powinny zadbać o dostępność kursów 
językowych dla pracowników i członków 
ich rodzin po przystępnych cenach.

Or. en

Poprawka 9

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 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich.
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, pozostawiając 
państwom członkowskim możliwość 
wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów, zwłaszcza w 
celu zapewnienia kobietom i mężczyznom 
równych szans w kwestii korzystania z 
prawa do swobodnego przepływu. 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 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
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wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do istniejących
obecnie w poszczególnych państwach 
członkowskich.

na terytorium państw członkowskich.
Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może 
posłużyć jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia przepisów mniej 
korzystnych w stosunku do przepisów 
obowiązujących obecnie w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 10

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.

(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. Ocena ta powinna opierać 
się na podejściu uwzględniającym 
problematykę płci.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Przepisy niniejszej dyrektywy są 
zgodne z prawami podstawowymi oraz z 
zasadami określonymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności z wolnością wyboru zawodu 

(27) Przepisy niniejszej dyrektywy są 
zgodne z prawami podstawowymi oraz z 
zasadami określonymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności z wolnością wyboru zawodu 
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i prawem do podejmowania pracy (art. 15), 
prawem do bycia niedyskryminowanym
(art. 21, w szczególności ust. 2 dotyczący 
niedyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową), prawem do 
rokowań i działań zbiorowych (art. 28) 
oraz należytych i sprawiedliwych 
warunków pracy (art. 31), prawem do 
swobodnego przepływu i pobytu (art. 45), 
a także z prawem do skutecznego środka 
prawnego i dostępu do bezstronnego sądu
(art. 47). Dyrektywa ta musi zostać 
wdrożona zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

i prawem do podejmowania pracy (art. 15), 
prawem do bycia niedyskryminowanym
(art. 21, w szczególności ust. 1 dotyczący 
niedyskryminacji ze względu na płeć oraz 
ust. 2 dotyczący niedyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową), 
prawem do rokowań i działań zbiorowych
(art. 28) oraz należytych i sprawiedliwych 
warunków pracy (art. 31), prawem do 
swobodnego przepływu i pobytu (art. 45), 
a także z prawem do skutecznego środka 
prawnego i dostępu do bezstronnego sądu
(art. 47). Dyrektywa ta musi zostać 
wdrożona zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków pracy, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia i zwolnienia;

b) warunków pracy, w szczególności w 
zakresie zakazu wszelkiej dyskryminacji,
wynagrodzenia i zwolnienia;

Or. en

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) praw w miejscu pracy;

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dostępu do systemu zabezpieczenia 
społecznego włącznie z opieką zdrowotną;

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członkostwa w związkach zawodowych, d) członkostwa w związkach zawodowych
i innych organach związanych z 
zatrudnieniem;

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) dostępu dzieci pracowników do 
edukacji.

g) dostępu dzieci pracowników do edukacji
włącznie z wczesną edukacją i opieką nad 
dziećmi;

Or. en
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Poprawka 17

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 lub 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. en

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nie tylko 
zapewniają dostępność tych procedur, lecz 
także są zobowiązane do tworzenia 
systemów informowania o nich w celu 
zadbania o to, by pracownicy i członkowie 
ich rodzin, niezależnie od ich umiejętności 
językowych, wiedzili o ich istnieniu, znali 
ich mechanizmy i procedury.

Or. en
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by pracownicy wszczynający postępowanie 
sądowe lub administracyjne nie byli 
nieprzychylnie traktowani przez swoich 
pracodawców.

Or. en

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
zgodnie z przepisami prawa krajowego i 
praktykami krajowymi istniały 
mechanizmy niezbędne do zapewnienia 
pracownikom możliwości dochodzenia i 
otrzymywania wszelkich należnych im 
świadczeń, a strony trzecie miały 
możliwość działania w tym celu w ich 
imieniu.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
terminów egzekwowania tych praw.
Terminy te są takiej natury, że nie mogą 

2. Przepisy art. 3 stosuje się bez 
uszczerbku dla krajowych przepisów 
dotyczących terminów egzekwowania tych 
praw. Terminy te są takiej natury, że nie 
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być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

mogą być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

Or. en

Poprawka 22

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,
w stosownych przypadkach 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.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by te stowarzyszenia i organizacje mogły 
bez ograniczeń kontaktować się z 
zainteresowanymi pracownikami podczas 
przygotowywania i rozpatrywania skarg 
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grupowych.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących 
terminów egzekwowania tych praw.
Terminy te są takiej natury, że nie mogą 
być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

2. Przepisy art. 4 stosuje się bez 
uszczerbku dla krajowych przepisów 
dotyczących terminów egzekwowania tych 
praw. Terminy te są takiej natury, że nie 
mogą być postrzegane jako oznaczające, że 
korzystanie z praw przyznanych przez 
prawo unijne jest praktycznie niemożliwe 
lub bardzo utrudnione.

Or. en

Poprawka 25

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 

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. 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, 



PE516.697v01-00 16/19 PA\944204PL.doc

PL

odpowiednich zasobów na wykonywanie 
dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 
wykonywać swoje dotychczasowe zadania.

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. en

Poprawka 26

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 w powiązaniu z 
dyskryminacją z jakiejkolwiek innej 
przyczyny;

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dialog Reprezentowanie interesów i dialog

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by organ, którego zadaniem 
jest propagowanie równego traktowania, 
aktywnie wspierał reprezentowanie 
interesów i dbał o to, aby pracownicy i 
członkowie ich rodzin korzystający z 
przysługującego im prawa do swobodnego 
przepływu znali swoje prawa i mogli z 
nich korzystać.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie ułatwiają i 
wspierają zrzeszanie się pracowników z 
innych państw członkowskich, a zwłaszcza 
grup pracowników w niekorzystnej 
sytuacji pracujących poza formalnymi 
strukturami, takich jak pracownicy 
sezonowi, pracownicy domowi i 
opiekunowie czy osoby świadczące usługi 
seksualne. Państwa członkowskie 
dostarczają również tym pracownikom 
informacji o możliwości przystąpienia do 
związku zawodowego i ułatwiają im 
uznanie ich przynależności do związku 
zawodowego w innym państwie 
członkowskim.

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 

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 zachęcają do 
dialogu 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, oraz wspierają 
ten dialog w celu propagowania zasady 
równego traktowania.

Or. en

Poprawka 31

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
przy wykorzystaniu wszelkich stosownych 
środków na całym terytorium państw 
członkowskich zainteresowanym osobom 
udostępniano nie tylko przepisy przyjęte 
zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz 
obowiązujące już odpowiednie przepisy 
art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 
492/2011, lecz również wiele innych 
regulacji dotyczących zabezpieczenia 
społecznego, w tym świadczeń rodzinnych, 
praw w miejscu pracy, warunków pracy, 
podatków, uznawania rodzin, nauki 
języków, które to regulacje są istotne dla 
pracowników i członków ich rodzin 
korzystających z przysługującego im 
prawa do swobodnego przepływu.

Or. en
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Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie udostępniają 
zainteresowanym osobom informacje 
dotyczące dodatkowych przepisów 
krajowych istotnych dla pracowników i 
członków ich rodzin korzystających z 
przysługującego im prawa do swobodnego 
przepływu.

Or. en


