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Poprawka 406
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ nie podejmie 
działań w terminach określonych w 
akapitach trzecim i czwartym, usługi 
mogą być świadczone.

skreślony

Or. en

Poprawka 407
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego w przypadku 
wątpliwości mogą zwrócić się do 
właściwych organów państwa 
członkowskiego siedziby o przedstawienie 
informacji dotyczących zgodności z 
prawem działalności prowadzonej przez 
usługodawcę i jego należytego 
postępowania jak również braku kar 
dyscyplinarnych lub sankcji karnych
związanych z wykonywaniem przez niego 
działalności zawodowej. W przypadku 
kontroli kwalifikacji właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego siedziby o 
informacje dotyczące odbytych przez 
usługodawcę kursów kształcenia, w 

1. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego w przypadku 
wątpliwości mogą zwrócić się do 
właściwych organów państwa 
członkowskiego siedziby o przedstawienie 
informacji dotyczących zgodności z 
prawem działalności prowadzonej przez 
usługodawcę i jego należytego 
postępowania jak również braku kar 
dyscyplinarnych lub sankcji karnych 
związanych z wykonywaniem przez niego 
działalności zawodowej. W przypadku 
kontroli kwalifikacji właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego siedziby o 
informacje dotyczące odbytych przez 
usługodawcę kursów kształcenia, w 
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stopniu niezbędnym do dokonania oceny 
istotnych różnic, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo szkodliwości dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. 
Właściwe organy państwa członkowskiego 
siedziby przekazują te informacje zgodnie 
z art. 56.

stopniu niezbędnym do dokonania oceny 
istotnych różnic, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo szkodliwości dla 
interesu publicznego. Właściwe organy 
państwa członkowskiego siedziby 
przekazują te informacje zgodnie z art. 56.

Or. en

Poprawka 408
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) Dwa lata po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja proponuje przepisy 
przewidujące dostosowanie do pięciu 
poziomów określonych w art. 11 z 
ośmioma poziomami europejskich ram 
kwalifikacji oraz włączenie Europejskiego 
systemu transferu punktów do dorobku
wspólnotowego.

Or. en

Poprawka 409
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 13 nie dotyczy zawodów medycznych 
uregulowanych w art. 24, 25, 34, 35 i 44.



AM\916301PL.doc 5/99 PE498.002v01-00

PL

Or. de

Poprawka 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lit. c) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie: skreślona
„

(ii) kształcenia i szkolenia regulowanego 
lub, w przypadku zawodów regulowanych, 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie, z kompetencjami 
wykraczającymi poza kompetencje 
przewidziane na poziomie b, 
równoważnego z kształceniem, o którym 
mowa w ppkt (i), jeżeli zapewnia ono 
porównywalny poziom przygotowania 
zawodowego i przygotowuje do pełnienia 
porównywalnych obowiązków i funkcji, 
pod warunkiem, że do dyplomu dołączone 
jest zaświadczenie z rodzimego państwa 
członkowskiego;
”

Or. de

Uzasadnienie

Art. 11 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 2005/36/WE zawiera odniesienie do załącznika II, w którym 
wysokiej jakości kształcenie zawodowe stawia się na równi z kształceniem akademickim 
obejmującym jeden rok studiów. Skreślenie załącznika II spowodowałoby, że organy 
przyjmującego państwa członkowskiego musiałyby decydować w każdym przypadku z osobna, 
czy art. 11 lit. c) ppkt (ii) ma zastosowanie do danych kwalifikacji zawodowych.

Poprawka 411
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – litera c) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) kształcenia i szkolenia regulowanego
lub, w przypadku zawodów regulowanych, 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie, z kompetencjami 
wykraczającymi poza kompetencje 
przewidziane na poziomie b, 
równoważnego z kształceniem, o którym 
mowa w ppkt (i), jeżeli zapewnia ono 
porównywalny poziom przygotowania 
zawodowego i przygotowuje do pełnienia 
porównywalnych obowiązków i funkcji,
pod warunkiem, że do dyplomu dołączone 
jest zaświadczenie z rodzimego państwa 
członkowskiego;

(ii) lub, w przypadku zawodów 
regulowanych, kształcenia i szkolenia 
regulowanego o specjalnym programie,
ujętego w załączniku II orazi 
zapewniającego porównywalne 
przygotowanie do zawodu 
i przygotowującego do pełnienia 
porównywalnych obowiązków i funkcji. 
W celu zmiany wykazu zawartego 
w załączniku II Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 58a, aby uwzględnić kursy 
kształcenia i szkolenia, spełniające 
wymogi przewidziane w ust. 1 lit. c) pptk 
(ii).

Or. de

Uzasadnienie

Art. 11 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 2005/36/WE zawiera odniesienie do załącznika II, w którym 
ujęto zawody medyczne, takie jak fizjoterapeuta i logopeda.  Artykuł 11 lit. c) ppkt (ii) 
powinien utrzymać swoje dotychczasowe brzmienie. Należy pezy tym zachować możliwość 
zamiany wykazu zawartego w załączniku II.

Poprawka 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dyplom poświadczający ukończenie 
szkolenia na poziomie pomaturalnym, 
trwającego od trzech do czterech lat lub 

d) dyplom poświadczający ukończenie 
szkolenia na poziomie pomaturalnym, 
trwającego od trzech do czterech lat lub 
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przez równoważny okres w niepełnym 
wymiarze lub, jeżeli ma to zastosowanie w 
rodzimym państwie członkowskim, okres 
odpowiadający liczbie punktów w 
Europejskim systemie transferu i 
akumulacji punktów (ECTS), w ramach 
kształcenia uniwersyteckiego lub 
kształcenia w szkole wyższej lub w innej 
placówce na równoważnym poziomie, jak 
również w odpowiednich przypadkach 
poświadczający ukończenie kształcenia 
zawodowego wymaganego jako 
uzupełnienie tego kształcenia 
pomaturalnego;

przez równoważny okres w niepełnym 
wymiarze, który – jeżeli ma to 
zastosowanie w rodzimym państwie 
członkowskim – odpowiada równoważnej
liczbie punktów w Europejskim systemie 
transferu i akumulacji punktów (ECTS), w 
ramach kształcenia uniwersyteckiego lub 
kształcenia w szkole wyższej lub w innej 
placówce na równoważnym poziomie, jak 
również w odpowiednich przypadkach 
poświadczający ukończenie kształcenia 
zawodowego wymaganego jako 
uzupełnienie tego kształcenia 
pomaturalnego;

Or. el

Uzasadnienie

Możliwość wyrażenia studiów w punktach ECTS nie powinna być stosowana niezależnie, 
tylko w uzupełnieniu wyraźnego odniesienia do czasu trwania studiów.

Poprawka 413
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dyplom poświadczający ukończenie 
kształcenia na poziomie pomaturalnym, 
trwającego ponad cztery lata lub przez 
równoważny okres w niepełnym wymiarze 
lub, jeżeli ma to zastosowanie w rodzimym 
państwie członkowskim, okres 
odpowiadający liczbie punktów w 
Europejskim systemie transferu i 
akumulacji punktów (ECTS), w ramach 
kształcenia uniwersyteckiego lub 
kształcenia w szkole wyższej lub w innej 
placówce na równoważnym poziomie, jak 
również w odpowiednich przypadkach 
poświadczający ukończenie kształcenia 

e) dyplom poświadczający ukończenie 
kształcenia na poziomie pomaturalnym, 
trwającego co najmniej cztery lata lub 
przez równoważny okres w niepełnym 
wymiarze lub, jeżeli ma to zastosowanie w 
rodzimym państwie członkowskim, okres 
odpowiadający liczbie punktów w 
Europejskim systemie transferu i 
akumulacji punktów (ECTS), w ramach 
kształcenia uniwersyteckiego lub 
kształcenia w szkole wyższej lub w innej 
placówce na równoważnym poziomie, jak 
również w odpowiednich przypadkach 
poświadczający ukończenie kształcenia 



PE498.002v01-00 8/99 AM\916301PL.doc

PL

zawodowego wymaganego jako 
uzupełnienie tego kształcenia 
pomaturalnego.

zawodowego wymaganego jako 
uzupełnienie tego kształcenia 
pomaturalnego.

Or. en

Poprawka 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dyplom poświadczający ukończenie 
kształcenia na poziomie pomaturalnym, 
trwającego ponad cztery lata lub przez 
równoważny okres w niepełnym wymiarze 
lub, jeżeli ma to zastosowanie w rodzimym 
państwie członkowskim, okres 
odpowiadający liczbie punktów w 
Europejskim systemie transferu i 
akumulacji punktów (ECTS), w ramach 
kształcenia uniwersyteckiego lub 
kształcenia w szkole wyższej lub w innej 
placówce na równoważnym poziomie, jak 
również w odpowiednich przypadkach 
poświadczający ukończenie kształcenia 
zawodowego wymaganego jako 
uzupełnienie tego kształcenia 
pomaturalnego.

e) dyplom poświadczający ukończenie 
kształcenia na poziomie pomaturalnym, 
trwającego ponad cztery lata lub przez 
równoważny okres w niepełnym wymiarze, 
który – jeżeli ma to zastosowanie w 
rodzimym państwie członkowskim –
odpowiada równoważnej liczbie punktów 
w Europejskim systemie transferu i 
akumulacji punktów (ECTS), w ramach 
kształcenia uniwersyteckiego lub 
kształcenia w szkole wyższej lub w innej 
placówce na równoważnym poziomie, jak 
również w odpowiednich przypadkach 
poświadczający ukończenie kształcenia 
zawodowego wymaganego jako 
uzupełnienie tego kształcenia 
pomaturalnego.”;

Or. el

Uzasadnienie

Możliwość wyrażenia studiów w punktach ECTS nie powinna być stosowana niezależnie, 
tylko w uzupełnieniu wyraźnego odniesienia do czasu trwania studiów.

Poprawka 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) skreśla się akapit drugi; skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konsekwencją zmiany dotyczącej art. 11 lit. c).

Poprawka 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) 2a. W celu zmiany wykazu zawartego 
w załączniku II Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 58a, aby uwzględnić kursy 
kształcenia i szkolenia, spełniające 
wymogi przewidziane w ust. 1 lit. c) pptk 
(ii).

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konsekwencją zmiany dotyczącej art. 11 lit. c).

Poprawka 417
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zezwolenie na dostęp do zawodu, o którym 
mowa w ust. 1, lub jego wykonywanie 
przyznaje się także wnioskodawcom 
posiadającym poświadczenie kompetencji 
lub dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji, o których mowa w art. 11, 
wydane przez państwo członkowskie, które 
nie reguluje tego zawodu.

Zezwolenie na dostęp do zawodu, o którym 
mowa w ust. 1, lub jego wykonywanie 
przyznaje się także wnioskodawcy, który 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
wykonywał ten zawód w pełnym wymiarze 
godzin przez dwa lata w innym państwie 
członkowskim, które nie reguluje tego 
zawodu, o ile jest on w posiadaniu co 
najmniej jednego dokumentu 
poświadczającego kompetencje lub 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji.

Or. de

Poprawka 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zezwolenie na dostęp do zawodu, o którym 
mowa w ust. 1, lub jego wykonywanie 
przyznaje się także wnioskodawcom 
posiadającym poświadczenie kompetencji 
lub dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji, o których mowa w art. 11, 
wydane przez państwo członkowskie, które 
nie reguluje tego zawodu.

Zezwolenie na dostęp do zawodu, o którym 
mowa w ust. 1, lub jego wykonywanie 
przyznaje się także wnioskodawcom, 
którzy wykonywali wymieniony we 
wspomnianych ustępie zawód w pełnym 
wymiarze czasu pracy przez co najmniej 
dwa lata w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia w innym państwie 
członkowskim, które nie reguluje tego 
zawodu, i którzy posiadają przynajmniej 
jedno poświadczenie kompetencji lub 
przynajmniej jeden dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji.

Or. el



AM\916301PL.doc 11/99 PE498.002v01-00

PL

Uzasadnienie

Przywrócenie wcześniejszego przepisu, gdyż zniesienie wymogu dwuletniego wykonywania 
zawodu nieregulowanego przez państwo członkowskie pochodzenia prowadzi do uznania 
świadectw wykształcenia, a nie doświadczenia zawodowego.

Poprawka 419
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku poświadczenia 
kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, lub 
świadectwa poświadczającego odbycie 
kształcenia i szkolenia regulowanego lub 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie równoważnego z kształceniem, 
o którym mowa w art. 11 lit. c) ppkt (i), 
przyjmujące państwo członkowskie 
dopuszcza poziom potwierdzony lub 
poświadczony przez rodzime państwo 
członkowskie.

3. W przypadku poświadczenia 
kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, lub 
świadectwa poświadczającego odbycie 
kształcenia i szkolenia regulowanego lub 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie równoważnego z kształceniem, 
o którym mowa w art. 11 lit. c), 
przyjmujące państwo członkowskie 
dopuszcza poziom potwierdzony lub 
poświadczony przez rodzime państwo 
członkowskie.

Or. de

Uzasadnienie

Art. 11 ppkt (i) zawiera odniesienie do załącznika II do omawianej dyrektywy, w którym ujęto 
również zawody medyczne i paramedyczne. Ze względu na mobilność również w przypadku 
rodzajów kształcenia o specjalnym programie należy dopuszczać poziom poświadczony przez 
rodzime państwo członkowskie.

Poprawka 420
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku poświadczenia 
kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, lub 
świadectwa poświadczającego odbycie 
kształcenia i szkolenia regulowanego lub 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie równoważnego z kształceniem, 
o którym mowa w art. 11 lit. c) ppkt (i), 
przyjmujące państwo członkowskie 
dopuszcza poziom potwierdzony lub 
poświadczony przez rodzime państwo 
członkowskie.

3. W przypadku poświadczenia 
kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, lub 
świadectwa poświadczającego odbycie 
kształcenia i szkolenia regulowanego lub 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie równoważnego z kształceniem, 
o którym mowa w art. 11 lit. c), 
przyjmujące państwo członkowskie 
dopuszcza poziom potwierdzony lub 
poświadczony przez rodzime państwo 
członkowskie.

Or. de

Poprawka 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku poświadczenia 
kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, lub 
świadectwa poświadczającego odbycie 
kształcenia i szkolenia regulowanego lub 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie równoważnego z kształceniem, 
o którym mowa w art. 11 lit. c) ppkt (i), 
przyjmujące państwo członkowskie 
dopuszcza poziom potwierdzony lub 
poświadczony przez rodzime państwo 
członkowskie.

3. W przypadku poświadczenia 
kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, lub 
świadectwa poświadczającego odbycie 
kształcenia i szkolenia regulowanego lub 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie równoważnego z kształceniem, 
o którym mowa w art. 11 lit. c), 
przyjmujące państwo członkowskie 
dopuszcza poziom potwierdzony lub 
poświadczony przez rodzime państwo 
członkowskie.
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Or. de

Uzasadnienie

Art. 11 lit. c) ppkt (ii) zawiera odniesienie do załącznika II do omawianej dyrektywy, 
w którym ujęto wysokiej jakości kształcenie zawodowe. Poprzez ujęcie całego art. 11 lit. c) 
takie kaształcenie zawodowe jest stawiane na równi z kształceniem akademickim.

Poprawka 422
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji, jeżeli 
kwalifikacje krajowe wymagane do 
wykonywania zawodu na terytorium tego 
państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. d) 
lub e).

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji,
których poziom odpowiada poziomowi 
wymaganemu przez przyjmujące państwo 
członkowskie, jeżeli kwalifikacje krajowe 
wymagane do wykonywania zawodu na 
terytorium tego państwa sklasyfikowano 
w art. 11 lit. d) lub e).

Or. de

Uzasadnienie

Należy utrzymać krajowe poziomy kwalifikacji, w szczególności w przypadku wolnych 
zawodów (lekarze, aptekarze, zawodowi księgowi i doradcy podatkowi, notariusze, prawnicy, 
architekci i doradcy techniczni, rzecznicy patentowi, weterynarze i dentyści), z uwagi na 
nieodzowny charakter i wysoką jakość ich usług świadczonych w tak kluczowych dziedzinach 
życia jak zdrowie, prawo czy budownictwo.

Poprawka 423
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji, jeżeli 
kwalifikacje krajowe wymagane do 
wykonywania zawodu na terytorium tego 
państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. d) 
lub e).

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji zgodnie z art. 
11 lit. a), jeżeli kwalifikacje krajowe 
wymagane do wykonywania zawodu na 
terytorium tego państwa sklasyfikowano 
w art. 11 lit. c), d) lub e).”;

Or. de

Poprawka 424
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji, jeżeli 
kwalifikacje krajowe wymagane do 
wykonywania zawodu na terytorium tego 
państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. d) 
lub e).

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego kwalifikacje zgodnie 
z art. 11 lit. a), jeżeli kwalifikacje krajowe 
wymagane do wykonywania zawodu na 
terytorium tego państwa sklasyfikowano 
w art. 11 lit. c), d) lub e).”;

Or. de
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Poprawka 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji, jeżeli 
kwalifikacje krajowe wymagane do 
wykonywania zawodu na terytorium tego 
państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. d) 
lub e).

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji zgodnie z art. 
11 lit. a), jeżeli kwalifikacje krajowe 
wymagane do wykonywania zawodu na 
terytorium tego państwa sklasyfikowano 
w art. 11 lit. c), d) lub e).”;

Or. de

Uzasadnienie

Przepis zaproponowany przez Komisję umożliwia przejście bezpośrednio z poziomu 1 na 
poziom 3. Jednocześnie państwa członkowskie mogłyby odmówić przejścia z poziomu 3 na 
poziom 4. Mogłoby to doprowadzić do ograniczenia mobilności osób, które ukończyły 
wysokiej jakości kształcenie, ponieważ jest ono różnie sklasyfikowane – w niektórych 
państwach członkowskich na poziomie 3, a w innych na poziomie 4.

Poprawka 426
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie nie są jednak 
zobowiązane do zatwierdzania 
dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji, o których mowa w załączniku 
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V pkt 5.6.2, w związku z otwieraniem 
nowych, ogólnodostępnych aptek. Do 
celów niniejszego ustępu za nowe 
uważane będą także apteki działające 
krócej niż trzy lata.

Or. de

Uzasadnienie

Z przytoczonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE nie wynika konieczność 
skreślenia tzw. klauzuli trzech lat. Trybunał nie wyraził nigdy w swoim orzecznictwie 
wątpliwości co do zgodności tego przepisu z prawem, a raczej wskazał na prawo państw 
członkowskich do samodzielnego podejmowania decyzji kluczowych dla organizacji ich 
sektora farmaceutycznego.

Poprawka 427
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: skreślona
„

1. Przepisy art. 13 nie uniemożliwiają 
przyjmującemu państwu członkowskiemu 
wymagania od wnioskodawcy odbycia 
stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej 
niż trzy lata lub przystąpienia do testu 
umiejętności, jeżeli odbyte przez niego 
kształcenie obejmuje materiał w zakresie 
działalności zawodowej istotnie różniący 
się od materiału objętego kształceniem 
w przyjmującym państwie członkowskim.
”

Or. de
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Poprawka 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna odstępstwo, o którym 
mowa w akapicie drugim, za niewłaściwe 
lub niezgodne z prawem Unii, przyjmuje w 
terminie sześciu miesięcy od otrzymania 
wszystkich niezbędnych informacji decyzję 
wykonawczą w sprawie wezwania państwa 
członkowskiego do zaniechania
wprowadzenia planowanego środka. W 
przypadku braku odpowiedzi ze strony 
Komisji we wspomnianym terminie 
odstępstwo takie może zostać zastosowane.

Jeżeli Komisja po otrzymaniu wszystkich 
wymaganych informacji uzna odstępstwo, 
o którym mowa w akapicie drugim, za 
niewłaściwe lub niezgodne z prawem
wspólnotowym, to w terminie trzech
miesięcy wzywa zainteresowane państwo 
członkowskie, by odmówiło wprowadzenia 
analizowanego środka. W przypadku 
braku odpowiedzi ze strony Komisji we 
wspomnianym terminie odstępstwo takie 
może zostać zastosowane.

Or. el

Uzasadnienie

Jeżeli należycie uzasadnione odstępstwo zostanie uznane za niezbędne, to państwa 
członkowskie powinny odgrywać tu pierwszoplanową rolę.

Poprawka 429
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ust. 3 po akapicie pierwszym dodaje 
się akapit w brzmieniu:

skreślona

„
W przypadku zawodu notariusza 
przyjmujące państwo członkowskie 
podczas określania środka 
wyrównawczego może uwzględnić 
szczegółowe działania objęte tym zawodem 
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na jego terytorium, w szczególności w 
odniesieniu do prawa, które ma być 
stosowane.
”

Or. en

Poprawka 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ust. 3 po akapicie pierwszym dodaje 
się akapit w brzmieniu:

skreślona

„W przypadku zawodu notariusza 
przyjmujące państwo członkowskie 
podczas określania środka 
wyrównawczego może uwzględnić 
szczegółowe działania objęte tym zawodem 
na jego terytorium, w szczególności w 
odniesieniu do prawa, które ma być 
stosowane.”;

Or. fr

Poprawka 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zawodu notariusza 
przyjmujące państwo członkowskie 
podczas określania środka 
wyrównawczego może uwzględnić 
szczegółowe działania objęte tym 

W przypadku zawodu notariusza 
przyjmujące państwo członkowskie 
podczas określania środka 
wyrównawczego może uwzględnić 
szczegółowe działania objęte tym 
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zawodem na jego terytorium, w 
szczególności w odniesieniu do prawa, 
które ma być stosowane.

zawodem na jego terytorium, w 
szczególności w odniesieniu do prawa, 
które ma być stosowane.

Przyjmujące państwo członkowskie może 
wymagać od wnioskodawcy odbycia stażu 
adaptacyjnego trwającego maksymalnie 
sześć miesięcy przed dopuszczeniem go do 
testu umiejętności.

Or. en

Uzasadnienie

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the interest 
of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are able to 
fulfil this obligation to contract.

Poprawka 432
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów ust. 1 i 5 „istotnie różniący się 
materiał” oznacza materiał, którego 
znajomość ma zasadnicze znaczenie dla 

4. Do celów ust. 1 i 5 „istotnie różniący się 
materiał” oznacza materiał, którego 
znajomość i umiejętność ma zasadnicze 



PE498.002v01-00 20/99 AM\916301PL.doc

PL

wykonywania zawodu i w odniesieniu do 
którego kształcenie odbyte przez migranta 
wykazuje znaczne różnice pod względem 
treści w porównaniu z kształceniem 
wymaganym przez przyjmujące państwo 
członkowskie.

znaczenie dla wykonywania zawodu i w 
odniesieniu do którego kształcenie odbyte 
przez migranta wykazuje znaczne różnice 
pod względem treści w porównaniu z 
kształceniem wymaganym przez 
przyjmujące państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 433
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów ust. 1 i 5 „istotnie różniący się 
materiał” oznacza materiał, którego 
znajomość ma zasadnicze znaczenie dla 
wykonywania zawodu i w odniesieniu do 
którego kształcenie odbyte przez migranta 
wykazuje znaczne różnice pod względem 
treści w porównaniu z kształceniem 
wymaganym przez przyjmujące państwo 
członkowskie.

4. Do celów ust. 1 i 5 „istotnie różniący się 
materiał” oznacza materiał, którego 
znajomość ma zasadnicze znaczenie dla 
wykonywania zawodu i w odniesieniu do 
którego kształcenie odbyte przez migranta 
wykazuje znaczne różnice pod względem 
czasu trwania lub treści w porównaniu z
kształceniem wymaganym przez 
przyjmujące państwo członkowskie.

Or. fr

Poprawka 434
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przepisy ust. 1 stosuje się z należytym 
uwzględnieniem zasady proporcjonalności.
W szczególności, jeżeli przyjmujące 

5. Przepisy ust. 1 stosuje się z należytym 
uwzględnieniem zasady proporcjonalności.
W szczególności jeżeli przyjmujące 
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państwo członkowskie zamierza wymagać 
od wnioskodawcy odbycia stażu 
adaptacyjnego lub przystąpienia do testu 
umiejętności, musi najpierw upewnić się, 
że wiedza, umiejętności i kompetencje 
zdobyte przez wnioskodawcę w trakcie 
jego doświadczenia zawodowego i poprzez 
uczenie się przez całe życie
w którymkolwiek państwie członkowskim 
lub państwie trzecim może obejmować 
w całości lub częściowo istotnie różniący 
się materiał, o którym mowa w ust. 4.

państwo członkowskie zamierza wymagać 
od wnioskodawcy odbycia stażu 
adaptacyjnego lub przystąpienia do testu 
umiejętności, musi najpierw upewnić się, 
że wiedza, umiejętności i kompetencje
związane z danym zawodem a zdobyte 
przez wnioskodawcę w trakcie jego 
doświadczenia zawodowego 
w którymkolwiek państwie członkowskim 
lub państwie trzecim może obejmować 
w całości lub częściowo istotnie różniący 
się materiał, o którym mowa w ust. 4.

Or. de

Poprawka 435
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera e)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyjaśnienie istotnych różnic pod 
względem treści;

c) wyjaśnienie istotnych różnic pod 
względem treści oraz sposobu, w jaki 
różnice te wpływają na zdolność 
specjalisty do wykonywania swego zawodu 
w sposób zadowalający w przyjmującym 
państwie członkowskim;

Or. fr

Poprawka 436
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera e)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 6 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyjaśnienie, dlaczego w wyniku tych 
istotnych różnic wnioskodawca nie może 
wykonywać swojego zawodu w 
zadowalający sposób na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego;

skreślona

Or. fr

Poprawka 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera e)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 6 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wyjaśnienie, dlaczego te istotne różnice 
nie mogą zostać wyrównane przez wiedzę, 
umiejętności i kompetencje wnioskodawcy 
zdobyte w trakcie doświadczenia 
zawodowego i poprzez uczenie się przez 
całe życie.

e) wyjaśnienie, dlaczego te istotne różnice 
nie mogą zostać wyrównane przez wiedzę, 
umiejętności i kompetencje wnioskodawcy 
zdobyte w trakcie doświadczenia 
zawodowego i poprzez poświadczone 
przez właściwe organy uczenie się przez 
całe życie.

Or. el

Uzasadnienie

Z przyczyn dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa publicznego państwa członkowskie mają 
obowiązek sprawdzić, w których zawodach mogą zezwolić na częściowy dostęp.

Poprawka 438
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera e)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Test umiejętności, o którym mowa w 
ust. 1, organizuje się co najmniej dwa razy 
w roku, a wnioskodawcom zezwala się na 
ponowne przystąpienie do testu co 
najmniej raz, jeżeli nie zdali pierwszego 
testu.

7. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przystąpienia do testu
umiejętności, o którym mowa w ust. 1, w 
terminie sześciu miesięcy od daty 
wprowadzeniu środka wyrównawczego w 
stosunku do danego wnioskodawcy.
Wnioskodawcom zezwala się na ponowne 
przystąpienie do testu co najmniej raz, 
jeżeli nie zdali pierwszego testu.

Or. cs

Uzasadnienie

Państwa członkowskie musiałyby organizować test umiejętności dwa razy w roku, nawet 
gdyby żaden specjalista nie ubiegał się o uznanie kwalifikacji. Zwłaszcza w przypadku mało 
mobilnych zawodów i małych państw członkowskich środek taki byłby zbędny i stanowiłby 
nadmierne obciążenie administracyjne.

Poprawka 439
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera f) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 8 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) Po ust. 8 dodaje się nowy ustęp w 
brzmieniu:
Do celów ust. 1-8 od dnia [wstawić datę –
dzień po dacie określonej w art. 3 ust. 1 
akapit pierwszy] i co pięć lat od tego dnia, 
właściwe organy państw członkowskich 
składają do Komisji i do innych państw 
członkowskich sprawozdania dostępne dla 
opinii publicznej w odniesieniu do ich 
decyzji dotyczących środków 
wyrównawczych, w tym powodów 
uzasadniających je, a także stwierdzające, 
czy dokonano postępów na drodze ku 
dalszej koordynacji z innymi państwami 
członkowskimi, w tym poprzez wspólne 
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zasady dotyczące kształcenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie przejrzystości i współpracy między państwami 
członkowskimi w stosowaniu środków wyrównawczych.

Poprawka 440
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 17 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 (nowy) 

13a) Państwa członkowskie mogą 
wymagać od specjalistów z innych państw 
członkowskich wykazania, że podjęli oni 
nieustanne doskonalenie zawodowe, tylko 
wtedy, gdy przyjmujące państwo 
członkowskie wymaga od własnych 
obywateli podjęcia takich środków. 

Or. en

Poprawka 441
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Rozdział III – tytuł i treść

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) tytuł rozdziału III otrzymuje 
brzmienie:
Uznanie w oparciu o wspólny zbiór 
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warunków i poziomów kształcenia
(Niniejsza zmiana ma zastosowanie do 
całości analizowanego tekstu 
legislacyjnego; przyjęcie go wymagać 
będzie zmian technicznych w całości 
tekstu.)

Or. fr

Poprawka 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania wykazów działalności 
zawartych w załączniku IV, które 
podlegają systemowi uznawania 
kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 16, 
w celu ich aktualizacji lub wyjaśnienia 
nazewnictwa, o ile nie spowoduje to 
zawężenia zakresu rodzajów działalności 
związanych z poszczególnymi kategoriami, 
zgodnie z art. 58a.

Zgodnie z art. 58a Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących dostosowania 
wykazów działalności zawartych 
w załączniku IV, które podlegają 
systemowi uznawania kwalifikacji 
zawodowych zgodnie z art. 16, w celu ich 
aktualizacji lub wyjaśnienia nazewnictwa, 
o ile nie spowoduje to ani zawężenia 
zakresu rodzajów działalności związanych 
z poszczególnymi kategoriami, ani 
umieszczenia poszczególnych rodzajów 
działalności ujętych już w załączniku IV 
w innym wykazie.

Or. de

Poprawka 443
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) w art. 21 skreśla się ust. 4, 6 i 7; 15) w art. 21 skreśla się ust. 7;

Or. de

Poprawka 444
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21 – ustęp 8 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) Państwa członkowskie mogą 
wymagać, aby specjaliści posiadający 
dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji, o których mowa w załączniku 
V pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1, korzystali jedynie 
z przepisów ust. 1, jeżeli zdobyli oni 
kwalifikacje w ciągu poprzedzających 
trzech lat lub mogą okazać poświadczenie 
wydane przez właściwy organ lun inną 
właściwą instytucję, iż rzeczywiście i na 
mocy prawa byli zatrudnieni do danej 
działalności przez co najmniej trzy kolejne 
lata w okresie pięciu lat poprzedzających
datę wydania poświadczenia. W 
przypadku braku takiego dokumentu 
państwa członkowskie mogą ocenić 
kwalifikacje specjalisty zgodnie z 
przepisami określonymi w tytule III 
rozdział I lub wydać zgodę na ograniczony 
dostęp do zawodu na mocy prawa 
krajowego. 

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna dawać właściwym organom możliwość automatycznego łączenia uznania 
kwalifikacji z wymogiem okazania niedawnego i odpowiedniego doświadczenia zawodowego.
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Poprawka 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Państwa członkowskie nie są jednak 
zobowiązane do zatwierdzania 
dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji, o których mowa w załączniku 
V pkt 5.6.2, w związku z otwieraniem 
nowych, ogólnodostępnych aptek. Do 
celów niniejszego ustępu za nowe 
uważane będą także apteki działające 
krócej niż trzy lata.

Or. de

Uzasadnienie

Jako że w systemach prawnych państw członkowskich nadal istnieją różnice w kwestii 
zakładania aptek, należy utrzymać „klauzulę trzech lat”.

Poprawka 446
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 1, dołącza się sprawozdanie 
wykazujące zgodność zgłaszanego 
dokumentu potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji z odpowiednimi wymogami 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie 

skreślony
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wydaje właściwy organ lub instytucja 
wyznaczona przez państwo członkowskie 
i uprawniona do oceny zgodności 
dokumentu potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji z niniejszą dyrektywą.

Or. de

Poprawka 447
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do powiadomienia, o którym mowa w 
ust. 1, dołącza się sprawozdanie 
wykazujące zgodność zgłaszanego 
dokumentu potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji z odpowiednimi wymogami 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie 
wydaje właściwy organ lub instytucja 
wyznaczona przez państwo członkowskie i 
uprawniona do oceny zgodności 
dokumentu potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji z niniejszą dyrektywą.

skreślony

Or. en

Poprawka 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do powiadomienia, o którym mowa w 
ust. 1, dołącza się sprawozdanie 

skreślony
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wykazujące zgodność zgłaszanego 
dokumentu potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji z odpowiednimi wymogami 
niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie 
wydaje właściwy organ lub instytucja 
wyznaczona przez państwo członkowskie i 
uprawniona do oceny zgodności 
dokumentu potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji z niniejszą dyrektywą.

Or. fi

Poprawka 449
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli Komisja uznaje, że zgłoszone 
akty, o których mowa w ust. 1, są 
niezgodne z niniejszą dyrektywą, 
przyjmuje decyzję wykonawczą w sprawie 
tej niezgodności w terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
niezbędnych informacji.

4. Jeżeli Komisja uznaje, że zgłoszone 
akty, o których mowa w ust. 1, są 
niezgodne z niniejszą dyrektywą, 
przyjmuje decyzję wykonawczą w sprawie 
tej niezgodności w terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
niezbędnych informacji zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 58 ust. 
2.

Or. de

Poprawka 450
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 17
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) w art. 22 dodaje się akapit drugi 
w brzmieniu:

skreślony

„

Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] 
i co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do 
Komisji i do innych państw członkowskich 
sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych 
i farmaceutów.
”

Or. de

Uzasadnienie

W celu unikania niepotrzebnych obciążeń administracyjnych.

Poprawka 451
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 17
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 

„Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 
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sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych i 
farmaceutów.

sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych i 
farmaceutów. c) państwa członkowskie 
wprowadzają system gwarantujący, że 
pracownicy służby zdrowia regularnie 
aktualizują swoje umiejętności dzięki 
możliwości stałego rozwoju zawodowego;

Or. en

Poprawka 452
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 17
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 
sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych i 
farmaceutów.

Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich jasne, 
wyczerpujące i łatwo dostępne 
sprawozdania z oceny dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych i 
farmaceutów.;

Or. en
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Poprawka 453
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 17
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 
sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych i 
farmaceutów.

„Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 
sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego rozwoju zawodowego 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych i 
farmaceutów. Państwa członkowskie 
wprowadzają systemy gwarantujące, że 
pracownicy regularnie aktualizują swoje 
umiejętności i wiedzę na temat kodeksów 
etyki zawodowej dzięki niektórym 
rodzajom stałego rozwoju zawodowego.

Or. en

Poprawka 454
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 17
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 

Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
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co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 
sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych i 
farmaceutów.

co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 
sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, wyspecjalizowanych 
lekarzy weterynarii, położnych,
farmaceutów i wyspecjalizowanych 
farmaceutów.;

Or. en

Poprawka 455
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 17 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wprowadzają 
system gwarantujący, że pracownicy 
służby zdrowia regularnie aktualizują 
swoje umiejętności dzięki możliwości 
stałego rozwoju zawodowego.

Or. en

Poprawka 456
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 24 – ustęp 2



PE498.002v01-00 34/99 AM\916301PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie medyczne na podstawowym 
poziomie obejmuje co najmniej pięcioletni
okres studiów, co można również wyrazić 
przy pomocy równoważnych punktów 
ECTS; okres ten obejmuje co najmniej 5 
500 godzin kształcenia teoretycznego i 
praktycznego prowadzonego na 
uniwersytecie lub pod jego nadzorem.

Kształcenie medyczne na podstawowym 
poziomie obejmuje co najmniej 
sześcioletni okres studiów, co można 
również wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS; okres ten 
obejmuje co najmniej 5 500 godzin 
kształcenia teoretycznego i praktycznego 
prowadzonego na uniwersytecie lub pod 
jego nadzorem.

W przypadku osób, które rozpoczęły studia 
przed 1 stycznia 1972 r., kurs kształcenia, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, 
może obejmować sześciomiesięczne 
kształcenie praktyczne odbywane w 
pełnym wymiarze godzin na poziomie 
uniwersyteckim pod nadzorem właściwych 
organów.
W ramach odstępstwa od akapitu 
pierwszego, państwa członkowskie mogą 
w wyjątkowych przypadkach 
zawiadamiać, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 21 lit. a), o programach 
nauczania obejmujących przynajmniej 
sześć lat studiów, który to okres może 
również zostać wyrażony w 
odpowiadających punktach ECTS, pod 
warunkiem, że programy te obejmują 
przynajmniej 5 500 godzin nauczania 
teoretycznego i praktycznego 
odbywającego się na uniwersytecie lub 
pod nadzorem uniwersytetu. W tym 
przypadku sprawozdaniu, o którym mowa 
w art. 21 ust. 2 lit. a) powinna towarzyszyć 
dodatkowa ocena przeprowadzona przez 
niezależny organ potwierdzająca, że 
jakość programu nauczania jest 
wystarczająco wysoka oraz że spełnia on 
wymogi niniejszej dyrektywy.

Or. fr
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Poprawka 457
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie medyczne na podstawowym 
poziomie obejmuje co najmniej pięcioletni 
okres studiów, co można również wyrazić 
przy pomocy równoważnych punktów 
ECTS; okres ten obejmuje co najmniej 5 
500 godzin kształcenia teoretycznego i 
praktycznego prowadzonego na 
uniwersytecie lub pod jego nadzorem.

Kształcenie medyczne na podstawowym 
poziomie obejmuje co najmniej 
sześcioletni okres studiów, co można 
również wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS; okres ten 
obejmuje co najmniej 5 500 godzin 
kształcenia teoretycznego i praktycznego 
prowadzonego na uniwersytecie lub pod 
jego nadzorem.

Or. sv

Poprawka 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie medyczne na podstawowym 
poziomie obejmuje co najmniej pięcioletni 
okres studiów, co można również wyrazić 
przy pomocy równoważnych punktów
ECTS; okres ten obejmuje co najmniej 5 
500 godzin kształcenia teoretycznego 
i praktycznego prowadzonego na 
uniwersytecie lub pod jego nadzorem.

Kształcenie medyczne na podstawowym 
poziomie obejmuje co najmniej pięcioletni 
okres studiów, co można również
dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS; okres ten 
obejmuje co najmniej 5 500 godzin 
kształcenia teoretycznego i praktycznego 
prowadzonego na uniwersytecie lub pod 
jego nadzorem.

Or. de

Uzasadnienie

Przydział punktów ECTS w całej Europie znacznie się różni. Informacja o poziomie 
kształcenia wyrażona przy pomocy punktów ECTS nie może wobec tego zastąpić pozostałych 
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kryteriów i może być podawana jedynie jako informacja dodatkowa.

Poprawka 459
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie medyczne na podstawowym 
poziomie obejmuje co najmniej pięcioletni
okres studiów, co można również wyrazić 
przy pomocy równoważnych punktów 
ECTS; okres ten obejmuje co najmniej 5 
500 godzin kształcenia teoretycznego i 
praktycznego prowadzonego na 
uniwersytecie lub pod jego nadzorem.

Kształcenie medyczne na podstawowym 
poziomie obejmuje co najmniej 
sześcioletni okres studiów, co można 
również wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS; okres ten 
obejmuje co najmniej 5 500 godzin 
kształcenia teoretycznego i praktycznego 
prowadzonego na uniwersytecie lub pod 
jego nadzorem.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy utrzymać minimalny poziom studiów przewidziany aktualną dyrektywą nr 
2005/36/WE, tzn. sześć lat, aby umożliwić odgórną harmonizację systemów kształcenia. Jest 
to również konieczne w celu uwzględnienia szczególnie praktyk szpitalnych.

Poprawka 460
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślona
„

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a 
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w celu szczegółowego określenia:
a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk, 
o której mowa w ust. 3 lit. a), zgodnej 
z postępem naukowym i technicznym oraz 
niezbędnych kompetencji wynikających 
z tej wiedzy;
b) stopnia wystarczającej znajomości 
zagadnień, o których mowa w ust. 3 lit. b), 
i kompetencji niezbędnych do osiągnięcia 
takiej znajomości zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
osiągnięciami w dziedzinie edukacji 
w państwach członkowskich;
c) odpowiedniej wiedzy w zakresie 
dyscyplin klinicznych i praktyki klinicznej, 
o której mowa w ust. 3 lit. c), 
i niezbędnych kompetencji, które powinny 
wynikać z tej wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
d) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego, o którym mowa w ust. 3 lit. 
d), i niezbędnych kompetencji, które 
powinny wynikać z tego doświadczenia, 
zgodnie z postępem naukowym 
i technicznym oraz osiągnięciami 
w dziedzinie edukacji w państwach 
członkowskich.
”

Or. de

Poprawka 461
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
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celu szczegółowego określenia: (nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 58a w celu szczegółowego określenia:

Or. en

Poprawka 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Specjalistyczne kształcenie medyczne 
obejmuje kształcenie teoretyczne 
i praktyczne w ośrodku uniwersyteckim, 
w klinice uniwersyteckiej lub, w razie 
potrzeby, zakładzie zdrowotnym 
zatwierdzonym w tym celu przez właściwe 
organy lub instytucje.
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
były przestrzegane minimalne wymogi 
dotyczące okresu i treści specjalistycznego 
kształcenia medycznego określone 
w załączniku V pkt 5.1.3, dla 
poszczególnych dziedzin specjalistycznych. 
Kształcenie odbywa się pod nadzorem 
właściwych organów lub instytucji. Lekarz 
kształcący się na specjalistę musi 
osobiście uczestniczyć w działalności 
i obowiązkach danej jednostki.

Or. de

Uzasadnienie

Potrzebna jest jednolita ogólnoeuropejska definicja okresu i treści kształcenia wymaganego, 
by zostać lekarzem i lekarzem specjalistą, w celu zagwarantowania jednolitego sposobu 
sprawdzania wiedzy, praktycznych umiejętności i ogólnych kompetencji zawodowych. Przy 
opracowywaniu kryteriów Komisja powinna korzystać również z wiedzy specjalistycznej 
europejskich stowarzyszeń zawodowych. Poprawka ta ma zachęcić do dyskusji nad 
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odpowiednimi środkami na rzecz ujednolicenia.

Poprawka 463
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wymogi kształcenia specjalisty w 
dziedzinie medycyny spełniały następujące 
warunki podstawowe:
a) trwa ono przynajmniej pięć lat, które 
można dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS. 
Kształcenie takie odbywa się pod 
nadzorem właściwych władz lub instytucji. 
Obejmuje ono osobisty udział lekarza 
odbywającego specjalistyczne kształcenie 
w działalności i wypełnianiu obowiązków 
danej placówki zdrowotnej.
b) gwarantuje ono, że lekarz odbywający 
specjalistyczne kształcenie nabył 
umiejętności w następujących 
dziedzinach:
(i) komunikacji
(ii) rozwiązywaniu problemów
(iii) stosowaniu wiedzy i nauki
(iv) badaniu pacjenta
(v) prowadzeniu/leczeniu pacjenta
(vi) wykorzystywaniu społecznego i 
wspólnotowego kontekstu opieki 
zdrowotnej
(vii) autorefleksji.

Or. en
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Uzasadnienie

Potrzebna jest aktualizacja kształcenia lekarzy specjalistów.

Poprawka 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 3 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą określić w 
swoim ustawodawstwie krajowym 
częściowe zwolnienia z części 
specjalistycznego kształcenia medycznego, 
jeżeli ta część kształcenia odbyła się już w 
trakcie innego programu kształcenia 
specjalistycznego wymienionego w 
załączniku V pkt 5.1.3 i jeżeli poprzednia 
kwalifikacja zawodowa została zdobyta 
przez specjalistę w tym państwie 
członkowskim. Państwa członkowskie 
gwarantują, że przyznane zwolnienie nie 
przekracza jednej trzeciej minimalnego 
okresu kursów specjalistycznego 
kształcenia medycznego, o którym mowa 
w załączniku V pkt 5.1.3.

3a. Państwa członkowskie mogą określić w 
swoim ustawodawstwie krajowym 
częściowe zwolnienia z części 
specjalistycznego kształcenia medycznego, 
jeżeli ta część kształcenia odbyła się już w 
trakcie innego programu kształcenia 
specjalistycznego wymienionego w 
załączniku V pkt 5.1.3 i jeżeli poprzednia 
kwalifikacja zawodowa została zdobyta 
przez specjalistę w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania minimalnych okresów
kształcenia, o których mowa w załączniku 
V pkt 5.1.3, do postępu naukowego 
i technicznego, zgodnie z art. 58a.

aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania minimalnych wymogów 
dotyczących okresu i treści kształcenia,
określonych w załączniku V pkt 5.1.3, we 
współpracy z europejskimi 
stowarzyszeniami zawodowymi, zgodnie 
z art. 58a.

Or. de

Uzasadnienie

Potrzebna jest jednolita ogólnoeuropejska definicja okresu i treści kształcenia wymaganego, 
by zostać lekarzem i lekarzem specjalistą, w celu zagwarantowania jednolitego sposobu 
sprawdzania wiedzy, praktycznych umiejętności i ogólnych kompetencji zawodowych. Przy 
opracowywaniu kryteriów Komisja powinna korzystać również z wiedzy specjalistycznej 
europejskich stowarzyszeń zawodowych. Poprawka ta ma zachęcić do dyskusji nad 
odpowiednimi środkami na rzecz ujednolicenia.

Poprawka 466
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia, o których mowa w załączniku 
V pkt 5.1.3, do postępu naukowego i 
technicznego, zgodnie z art. 58a.

5. Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących dostosowania minimalnych 
okresów kształcenia, o których mowa w 
załączniku V pkt 5.1.3, do postępu 
naukowego i technicznego, zgodnie z art. 
58a.

Or. en

Poprawka 467
Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
poszerzenia wykazu w załączniku V pkt 
5.1.3 o nowe specjalności medyczne 
istniejące w co najmniej jednej trzeciej 
państw członkowskich w celu 
dostosowania niniejszej dyrektywy do 
zmian wprowadzanych w ustawodawstwie 
krajowym, zgodnie z art. 58a.

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących poszerzenia wykazu w 
załączniku V pkt 5.1.3 o nowe specjalności 
medyczne istniejące w co najmniej jednej 
trzeciej państw członkowskich w celu 
dostosowania niniejszej dyrektywy do 
zmian wprowadzanych w ustawodawstwie 
krajowym, zgodnie z art. 58a.;

Or. en

Poprawka 468
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie co najmniej 
dziesięcioletniego kształcenia ogólnego, 
potwierdzonego dyplomem, świadectwem 
lub innym dokumentem wydanym przez 
właściwe organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej. Bez uszczerbku dla 
tego postanowienia państwa członkowskie 
mogą wymagać na szczeblu krajowym 
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dłuższego okresu kształcenia ogólnego 
jako warunku podjęcia kształcenia.

Or. de

Uzasadnienie

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben..

Poprawka 469
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego 
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego 
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej lub też ukończeniem 
równoważnego kursu kształcenia.

Or. de
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Poprawka 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego 
kształcenia ogólnego, potwierdzonego
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie co najmniej 10 lat z 
dwunastoletniego kształcenia ogólnego, 
które muszą także zostać ukończone w 
czasie okresu kształcenia. Ukończenie 
dwunastoletniego kształcenia ogólnego 
musi zostać potwierdzone dyplomem, 
świadectwem lub innym dokumentem 
wydanym przez właściwe organy lub 
instytucje państwa członkowskiego albo 
świadectwem potwierdzającym zdanie 
egzaminu wstępnego na równoważnym 
poziomie.

Or. en

Poprawka 471
Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dziesięcioletniego
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
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wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

Or. de

Poprawka 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego 
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego 
kształcenia ogólnego lub kształcenia 
ogólnego i zawodowego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.”;

Or. fi

Poprawka 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie co najmniej 
dziesięcioletniego kształcenia ogólnego, 
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dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

potwierdzonego dyplomem, świadectwem 
lub innym dokumentem wydanym przez 
właściwe organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

Or. de

Poprawka 474
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego 
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego 
kształcenia ogólnego z pięcioletnim 
okresem przejściowym rozpoczynającym 
się w dniu wejścia w życie dyrektywy, 
potwierdzonego dyplomem, świadectwem 
lub innym dokumentem wydanym przez 
właściwe organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.”;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawa jakości opieki pielęgniarskiej w coraz bardziej złożonym systemie opieki zdrowotnej 
wymaga podniesienia jakości kształcenia. Wiele państw członkowskich już dostosowało 
długość ogólnego kształcenia do 12 lat dla przyjęcia do szkoły pielęgniarskiej. W przypadku 
państw członkowskich, w których obowiązywała mniejsza ilość lat wcześniejszego kształcenia 
ogólnego, nie powinno stosować się przejściowego okresu 5 lat, również w celu uniknięcia 
problemów na rynku pracy. Ponadto państwa te mogą udowodnić, że poziom jakości jest na 
równoważnym poziomie.
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Poprawka 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego 
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest:

Or. en

Poprawka 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie co najmniej 
dziesięcioletniego kształcenia ogólnego, 
potwierdzonego dyplomem, świadectwem 
lub innym dokumentem wydanym przez 
właściwe organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
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potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Utrzymanie obowiązkowego dziesięcioletniego okresu kształcenia przed faktycznym 
rozpoczęciem kształcenia zawodowego dla pielęgniarki uwzględnia systemy kształcenia tych 
państw członkowskich, które posiadają praktyczny dwutorowy system kształcenia obejmujący 
szkoły zawodowe, który okazał się bardzo konkurencyjny z uwagi na wysoki poziom 
zdobywanych w nim umiejętności zawodowych i społecznych.

Poprawka 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a. ukończenie kształcenia ogólnego 
trwającego co najmniej 10 lat 
potwierdzonego dyplomem, świadectwem 
lub innym dokumentem wydanym przez 
właściwe organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie i 
otwierającego dostęp do zawodowej szkoły 
pielęgniarskiej lub

Or. en

Poprawka 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a) (nowa)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a. Określone w ust. 1 warunki podjęcia 
kształcenia dla pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę ogólną uważa 
się za spełnione również wówczas, gdy po 
co najmniej dziesięcioletnim okresie 
nauki szkolnej zakończonym pozytywnym 
wynikiem dana osoba jest uprawniona do 
podjęcia praktycznego kształcenia dla 
pielęgniarki i jednocześnie uczęszcza do 
szkoły zawodowej dla pielęgniarek.

Or. de

Uzasadnienie

Utrzymanie obowiązkowego dziesięcioletniego okresu nauki szkolnej przed faktycznym 
rozpoczęciem kształcenia zawodowego dla pielęgniarki oraz zasady „równoważnego 
poziomu” uwzględniają systemy kształcenia tych państw członkowskich, które posiadają 
praktyczny dwutorowy system kształcenia obejmujący szkoły zawodowe, który okazał się 
bardzo konkurencyjny z uwagi na wysoki poziom zdobywanych w nim umiejętności 
zawodowych i społecznych.

Poprawka 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b. posiadanie dyplomu, świadectwa bądź 
innego dokumentu potwierdzającego 
kwalifikacje i otwierającego – na 
podstawie dwunastoletniego kształcenia 
ogólnego – dostęp do uniwersytetów lub 
uczelni wyższych o statusie uznanym za
równoważny.
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Or. en

Poprawka 480
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian 
wykazu określonego w załączniku V pkt 
5.2.1, w celu dostosowania go do postępu 
edukacyjnego, naukowego i technicznego, 
zgodnie z art. 58a.

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących dostosowania minimalnych 
okresów kształcenia, o których mowa w 
załączniku V pkt 5.1.3, do postępu 
naukowego i technicznego, zgodnie z art. 
58a.

Or. en

Poprawka 481
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian 
wykazu określonego w załączniku V pkt 
5.2.1, w celu dostosowania go do postępu 
edukacyjnego, naukowego i technicznego, 
zgodnie z art. 58a.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian 
wykazu określonego w załączniku V pkt 
5.2.1, w celu dostosowania go do postępu 
edukacyjnego, naukowego i technicznego, 
zgodnie z art. 58a, a także do rozwoju i 
zmian w zawodzie pielęgniarki.

Or. en
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Poprawka 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną obejmuje co najmniej trzy 
lata studiów, na które składa się co 
najmniej 4 600 godzin kształcenia 
teoretycznego i klinicznego, przy czym 
kształcenie teoretyczne obejmuje co 
najmniej jedną trzecią, a kształcenie 
kliniczne co najmniej połowę minimalnego 
okresu kształcenia. Państwa członkowskie 
mogą przyznać częściowe zwolnienie 
osobom, które odbyły część kształcenia na 
kursach o co najmniej równoważnym 
poziomie.

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną obejmuje co najmniej 
4600 godzin studiów teoretycznych i 
klinicznych, przy czym studia teoretyczne 
obejmują co najmniej trzecią część a studia 
kliniczne co najmniej połowę minimalnego 
okresu kształcenia. Państwa Członkowskie 
mogą w części zwolnić z powyższych 
wymogów osoby, które otrzymały część 
kształcenia na kursach o poziomie co 
najmniej równoważnym.

Or. en

Poprawka 483
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31.c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną obejmuje co najmniej trzy 
lata stadiów, na które składa się co 
najmniej 4 600 godzin kształcenia 
teoretycznego i klinicznego, przy czym 
kształcenie teoretyczne obejmuje co 
najmniej jedną trzecią, a kształcenie 
kliniczne co najmniej połowę minimalnego 

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną należy do państw 
członkowskich, lecz obejmuje minimum z 
co najmniej trzech lat lub 4600 godzin 
studiów teoretycznych i klinicznych, przy 
czym studia teoretyczne obejmują co 
najmniej trzecią część a studia kliniczne co 
najmniej połowę minimalnego okresu 
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okresu kształcenia. Państwa członkowskie 
mogą przyznać częściowe zwolnienie 
osobom, które odbyły część kształcenia na 
kursach o co najmniej równoważnym 
poziomie.

kształcenia.

Or. en

Poprawka 484
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną obejmuje co najmniej 
trzy lata stadiów, na które składa się co 
najmniej 4 600 godzin kształcenia 
teoretycznego i klinicznego, przy czym 
kształcenie teoretyczne obejmuje co
najmniej jedną trzecią, a kształcenie 
kliniczne co najmniej połowę minimalnego 
okresu kształcenia. Państwa członkowskie 
mogą przyznać częściowe zwolnienie 
osobom, które odbyły część kształcenia na 
kursach o co najmniej równoważnym 
poziomie.

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną obejmuje co najmniej 
trzy lata studiów, które można także 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, na które składa się co 
najmniej 4 600 godzin kształcenia 
teoretycznego i klinicznego, przy czym 
kształcenie teoretyczne obejmuje co 
najmniej jedną trzecią, a kształcenie 
kliniczne co najmniej połowę minimalnego 
okresu kształcenia. Państwa Członkowskie 
mogą w części zwolnić z powyższych 
wymogów osoby, które otrzymały część 
kształcenia na kursach o poziomie co 
najmniej równoważnym.

Or. en

Poprawka 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera c a) (nowa)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kształcenie teoretyczne stanowi tę część 
kształcenia pielęgniarek, w trakcie której 
kandydatki na pielęgniarki zdobywają 
wiedzę zawodową, umiejętności i 
kompetencje wymagane na mocy ust. 6 i 
7. Kształcenie odbywa się pod nadzorem 
wykładowców pielęgniarstwa i innych 
wykwalifikowanych osób na 
uniwersytetach, w szkołach wyższych o 
statusie uznanym za równoważny lub w 
zawodowych szkołach pielęgniarskich.

Or. en

Poprawka 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera c b) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 5 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kształcenie praktyczne stanowi tę część 
kształcenia pielęgniarek, w trakcie której 
kandydatka uczy się, jako członek zespołu 
i w bezpośrednim kontakcie z osobami 
zdrowymi lub chorymi i/lub określoną 
społecznością, jak, w oparciu o zdobytą 
wiedzę, umiejętności i kompetencje, 
organizować, udzielać i dokonywać oceny 
wymaganej, kompleksowej opieki 
pielęgniarskiej. Kandydatka na 
pielęgniarkę uczy się nie tylko pracy 
zespołowej, ale także umiejętności 
kierowania zespołem i organizowania 
ogólnej opieki pielęgniarskiej, w tym 
prowadzenia edukacji zdrowotnej na rzecz 
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jednostek i małych grup w instytucjach 
zdrowotnych lub na rzecz określonej 
społeczności.
Powyższe kształcenie odbywa się w 
szpitalach lub innych instytucjach 
zdrowotnych oraz w ramach określonej 
społeczności, pod nadzorem wykładowców 
pielęgniarstwa oraz przy współpracy i 
pomocy innych, wykwalifikowanych 
pielęgniarek. Także inne osoby 
należącego do personelu fachowego mogą 
wziąć udział w procesie nauczania.
Kandydatki na pielęgniarki biorą udział w 
tych czynnościach wykonywanych na 
danym oddziale, które są odpowiednie ze 
względu na cele kształcenia i uczą je 
przejmowania obowiązków związanych z 
opieką pielęgniarską.

Or. en

Poprawka 487
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: skreślona
„

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a 
w celu szczegółowego określenia:
a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk 
z dziedziny pielęgniarstwa ogólnego, 
o której mowa w ust. 6 lit. a), zgodnie 
z postępem naukowym i technicznym oraz 
niezbędnych kompetencji, które powinny 
wynikać z tej wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
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edukacji;
b) stopnia wystarczającego zrozumienia 
zagadnień, o których mowa w ust. 6 lit. a), 
i niezbędnych kompetencji wynikających 
z tego zrozumienia, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;
c) stopnia wystarczającej wiedzy 
w zakresie zagadnień, o których mowa 
w ust. 6 lit. b), i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego zrozumienia, zgodnie 
z postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;
d) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego, o którym mowa w ust. 6 lit. 
c), i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego odpowiedniego 
doświadczenia klinicznego, zgodnie 
z postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami dziedzinie 
edukacji.
”

Or. de

Poprawka 488
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera d a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 7 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Porównywalność można osiągnąć 
również dzięki wspólnej definicji wyników 
uczenia się. Uprawnienia do używania 
tytułu zawodowego udziela się, jeżeli 
spełnione są określone uprzednio wymogi, 
w tym wymogi dotyczące kwalifikacji.
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Or. de

Poprawka 489
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 58a w celu szczegółowego określenia:

Or. en

Poprawka 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

Formalne kwalifikacje pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę ogólną 
poświadczają, że dana osoba może 
stosować co najmniej następującą wiedzę, 
umiejętności i główne kompetencje bez 
względu na to, czy szkolenie odbywało się 
na uniwersytecie, w szkole wyższej o 
statusie uznanym za równoważny bądź w 
zawodowej szkole pielęgniarskiej:

Or. en
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Poprawka 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk z 
dziedziny pielęgniarstwa ogólnego, o 
której mowa w ust. 6 lit. a), zgodnie z 
postępem naukowym i technicznym oraz 
niezbędnych kompetencji, które powinny 
wynikać z tej wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;

a) kompetencje w zakresie podejmowania 
odpowiedzialności za planowanie, 
organizowanie i świadczenie opieki 
pielęgniarskiej w ramach leczenia 
pacjentów na podstawie wiedzy i 
umiejętności zdobytych zgodnie z ust. 6 
lit. a), b) i c);

Or. en

Poprawka 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stopnia wystarczającego zrozumienia 
zagadnień, o których mowa w ust. 6 lit. a), 
i niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zrozumienia, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;

b) kompetencje w zakresie efektywnej 
współpracy z innymi podmiotami służby 
zdrowia, w tym uczestniczenie w 
szkoleniach praktycznych personelu 
służby zdrowia na podstawie wiedzy i 
umiejętności zdobytych zgodnie z ust. 6 
lit. d) i e);
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Poprawka 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stopnia wystarczającej wiedzy w 
zakresie zagadnień, o których mowa w 
ust. 6 lit. b), i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego zrozumienia, zgodnie 
z postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;

c) kompetencje w dziedzinie 
przekazywania wiedzy osobom, rodzinom i 
grupom na temat zdrowego trybu życia i 
dbania o własne zdrowie na podstawie 
wiedzy i umiejętności zdobytych zgodnie z 
ust. 6 lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 – litera d) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W każdym przypadku należy uznać 
następujące kwalifikacje za minimalne 
kwalifikacje wymagane od pielęgniarza 
odpowiedzialnego za opiekę ogólną:
Podejmowanie decyzji
Pielęgniarz posiada kwalifikacje, aby 
przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność 
w zakresie diagnozy, planowania opieki 
pielęgniarskiej, jej udzielania i jej oceny 
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oraz opieki nad pacjentami w oparciu o 
wiedzę, umiejętności i zachowania, jakie 
zdobył i rozwinął w trakcie kształcenia, a 
które opierają się na najlepszych 
dowodach naukowych, i przy 
uwzględnieniu kodeksu postępowania w 
dziedzinie pielęgniarstwa.
Współpraca i praca w zespole
Pielęgniarz posiada kwalifikacje, aby 
skutecznie współpracować z innymi 
podmiotami sektora opieki zdrowotnej, w
tym aby nadzorować pracę asystentów 
pielęgniarzy w oparciu o wiedzę, 
umiejętności i zachowania, jakie zdobył i 
rozwinął w trakcie kształcenia, a które 
opierają się na najlepszych dowodach 
naukowych, i przy uwzględnieniu kodeksu 
postępowania w dziedzinie pielęgniarstwa.

Promowanie zdrowia i poradnictwo w 
zakresie zdrowia
Pielęgniarz posiada kwalifikacje, aby 
udzielać pojedynczym osobom, rodzinom i 
grupom porad w zakresie zdrowego stylu 
życia i samopomocy w oparciu o wiedzę, 
umiejętności i zachowania, jakie zdobył i 
rozwinął w trakcie kształcenia, a które 
opierają się na najlepszych dowodach 
naukowych, i przy uwzględnieniu kodeksu 
postępowania w dziedzinie pielęgniarstwa.

Or. es

Poprawka 495
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36
Artykuł 33a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) Skreśla się art. 33a.
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Uzasadnienie

Należy usunąć szczegółowe wymogi dla rumuńskich i polskich pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną, które ukończyły studia przed przystąpieniem tych państw do UE. Rumuńskie 
pielęgniarki uczestniczyły w ustawicznych programach szkoleniowych organizowanych przez 
Radę Pielęgniarek, Położnych i Pomocy Medycznych w Rumunii i zaktualizowały więc swoje 
kompetencje. Wiele pielęgniarek, których dotyczy ten zapis, brało udział w dodatkowym 
szkoleniu organizowanym przez specjalistyczne uniwersytety. Nie ma zatem podstaw do 
utrzymania w mocy tych przepisów.

Poprawka 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 33 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) W art. 33 skreśla się cały ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie pielęgniarki w Polsce, bez względu na to, czy kształciły się w obecnym bądź 
poprzednim systemie edukacyjnym, posiadają te same kompetencje. Zgodnie z polskimi 
przepisami prawa pielęgniarki są zobowiązane do stałej aktualizacji swojej wiedzy i 
umiejętności zawodowych, Kwalifikacje polskich pielęgniarek nabyte przez przystąpieniem 
Polski do UE należy zatem uznać na podstawie zasady praw nabytych, o której mowa w 
art. 23 dyrektywy. Należy więc skreślić ust. 2 w art. 33.

Poprawka 497
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 33 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Nowe przepisy art. 31 ust. 1 nie 
naruszają praw nabytych przez 
przedstawicieli ogólnego personelu 
pielęgniarskiego, którzy rozpoczęli 
kształcenie odpowiadające wymogom 
dziesięcioletniego kształcenia szkolnego 
przed datą transpozycji niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie uznają 
dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji pielęgniarek wydane w Polsce 
pielęgniarkom, które przed dniem 1 maja 
2004 r. ukończyły kształcenie
niespełniające minimalnych wymogów w 
zakresie kształcenia określonych w art. 31, 
potwierdzone dyplomem licencjackim 
uzyskanym na podstawie specjalnego 
programu kształcenia określonego w art. 
11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 
r., nr 92, poz. 885) oraz w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 
r. zmieniającym rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków prowadzenia 
studiów zawodowych na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo 

3. Państwa członkowskie uznają 
dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji pielęgniarek wydane w Polsce 
pielęgniarkom, które przed dniem 1 maja 
2004 r. ukończyły kształcenie 
niespełniające minimalnych wymogów w 
zakresie kształcenia określonych w art. 31, 
potwierdzone dyplomem licencjackim 
uzyskanym na podstawie specjalnego 
programu kształcenia określonego w art. 
11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 
r., nr 92, poz. 885) oraz w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w 
sprawie szczegółowych warunków 
prowadzenia studiów zawodowych na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
przeznaczonych dla pielęgniarek i 
położnych posiadających świadectwo 
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przeznaczonych dla pielęgniarek i 
położnych posiadających świadectwo 
dojrzałości i będących absolwentami 
liceów medycznych oraz medycznych szkół 
zawodowych kształcących w zawodzie 
pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 
dnia 21 kwietnia 2010 r., nr 65, poz. 420) 
w celu potwierdzenia, że dana osoba 
posiada wiedzę i umiejętności 
porównywalne z tymi, jakie posiadają 
pielęgniarki posiadające kwalifikacje, które
w przypadku Polski określono w 
załączniku V pkt 5.2.2.

dojrzałości, i będących absolwentami 
liceów medycznych, oraz medycznych 
szkół zawodowych kształcących w 
zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik 
Ustaw z dnia 13 maja 2004 r., nr 110 poz. 
1170 wraz z późniejszymi zmianami) 
zmienione art. 55 ust. 2 Aktu z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej (Dziennik Ustaw z dnia 
23 sierpnia 2011 r. nr 174 poz. 1039) oraz
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
warunków prowadzenia studiów dla 
pielęgniarek i położnych, które posiadają 
świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum 
medyczne lub szkołę policealną albo 
szkołę pomaturalną, kształcącą w 
zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik 
Ustaw z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 770) w 
celu potwierdzenia, że dana osoba posiada 
wiedzę i umiejętności porównywalne z 
tymi, jakie posiadają pielęgniarki 
posiadające kwalifikacje, które w 
przypadku Polski określono w załączniku 
V pkt 5.2.2.;

Or. en

Poprawka 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 24 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów teoretycznych 
i praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, obejmujących co najmniej 
program określony w załączniku V pkt 

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne trwa łącznie co najmniej pięć 
lat i obejmuje co najmniej 5000 godzin 
zajęć teoretycznych i praktycznych 
prowadzonych w pełnym wymiarze 
godzin, co można również dodatkowo
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, obejmujących co najmniej 



AM\916301PL.doc 63/99 PE498.002v01-00

PL

5.3.1, odbywanych na uniwersytecie lub 
w szkole wyższej prowadzącej kształcenie 
na poziomie uznanym za równoważny lub 
pod nadzorem uniwersytetu.

program określony w załączniku V pkt 
5.3.1, odbywanych na uniwersytecie lub 
w szkole wyższej prowadzącej kształcenie 
na poziomie uznanym za równoważny lub 
pod nadzorem uniwersytetu.

Or. de

Uzasadnienie

Przydział punktów ECTS w całej Europie znacznie się różni. Informacja o poziomie 
kształcenia wyrażona przy pomocy punktów ECTS nie może wobec tego zastąpić pozostałych 
kryteriów i może być podawana jedynie jako informacja dodatkowa.

Poprawka 500
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 24 – litera a)
Dyrektywa 2005/36
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów teoretycznych i 
praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, co można również
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, obejmujących co najmniej 
program określony w załączniku V pkt 
5.3.1, odbywanych na uniwersytecie lub w 
szkole wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu.

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów teoretycznych i 
praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, co można dodatkowo 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, stanowiących co najmniej 
5000 godzin zajęć teoretycznych i 
praktycznych oraz obejmujących co 
najmniej program określony w załączniku 
V pkt 5.3.1, odbywanych na uniwersytecie 
lub w szkole wyższej prowadzącej 
kształcenie na poziomie uznanym za 
równoważny lub pod nadzorem 
uniwersytetu. Państwa członkowskie mogą 
przyznać częściowe zwolnienie osobom, 
które odbyły część szkolenia na kursach o 
co najmniej równoważnym poziomie i 
obejmującym przedmiotową dziedzinę, 
zgodnie z wymogiem zapisanym w 
załączniku V pkt 5.3.1.



PE498.002v01-00 64/99 AM\916301PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczy okresu trwania kształcenia, aby uniknąć uznawania dyplomów 
otrzymanych w ramach programów szkolenia o mniejszym wymiarze materiału. Odniesienie 
do punktów ECTS powinno uzupełniać, a nie zastępować liczby lat, gdyż nie ma jednolitego 
podejścia do punktów ECTS. Aby uniknąć niepotrzebnego powielania, ważne jest także 
uznawanie wcześniej zdobytego wykształcenia w innej dziedzinie. Tego rodzaju przepis już 
istnieje w przypadku pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną.

Poprawka 501
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 24 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów teoretycznych i 
praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, obejmujących co najmniej 
program określony w załączniku V pkt 
5.3.1, odbywanych na uniwersytecie lub w 
szkole wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu.

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat, co można również wyrazić przy 
pomocy równoważnych 300 punktów 
ECTS, i składa się na nie co najmniej 
5000 godzin studiów teoretycznych i 
praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, obejmujących co 
najmniej program określony w załączniku 
V pkt 5.3.1, odbywanych na uniwersytecie 
lub w szkole wyższej prowadzącej 
kształcenie na poziomie uznanym za 
równoważny lub pod nadzorem 
uniwersytetu.

Or. en

Poprawka 502
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 24 – litera a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 2 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat lub 5000 godzin studiów 
teoretycznych i praktycznych 
prowadzonych w pełnym wymiarze godzin, 
co można również wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS, 
obejmujących co najmniej program
określony w załączniku V pkt 5.3.1, 
odbywanych na uniwersytecie lub w 
szkole wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub 
pod nadzorem uniwersytetu. Państwa 
członkowskie mogą przyznać częściowe 
zwolnienie osobom, które zdobyły 
poświadczone wcześniejsze kwalifikacje 
na kursach o co najmniej równoważnym 
poziomie i obejmującym przedmiotową 
dziedzinę, zgodnie z wymogiem zapisanym 
w załączniku V  5.3.1.

Or. en

Poprawka 503
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 24 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian 
wykazu określonego w załączniku V pkt 
5.3.1 w celu dostosowania go do postępu 
naukowego i technicznego, zgodnie z art. 
58a.

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących zmian wykazu określonego w 
załączniku V pkt 5.3.1 w celu 
dostosowania go do postępu naukowego i 
technicznego, zgodnie z art. 58a.
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Poprawka 504
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 24 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) W ust. 3 ostatni akapit otrzymuje 
brzmienie:
Kształcenie to zapewnia lekarzowi 
dentyście umiejętności niezbędne do 
wykonywania wszelkich czynności w 
zakresie promocji zdrowia i profilaktyki 
na poziomie jednostek i społeczności, 
diagnostyki i leczenia, w tym 
anatomicznej i funkcjonalnej rehabilitacji 
wszystkich patologii i nieprawidłowości z 
twardych i miękkich tkanek jamy ustnej, 
jej przydatków i układu 
stomatognatycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka aktualizuje wymogi mające zastosowanie do kształcenia dentystów, uzgadniając je 
z obecną praktyką.

Poprawka 505
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 24 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślona
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„

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a 
w celu szczegółowego określenia:
a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk 
z dziedziny stomatologii i stopnia 
zrozumienia metod naukowych, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tego zakresu 
wiedzy i stopnia zrozumienia, zgodnie 
z postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;
b) odpowiedniej wiedzy w zakresie 
zagadnień, o których mowa w ust. 3 lit. b), 
i niezbędnych kompetencji wynikających 
z tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;
c) odpowiedniej wiedzy w zakresie 
zagadnień, o których mowa w ust. 3 lit. c), 
i niezbędnych kompetencji wynikających 
z tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
d) odpowiedniej wiedzy w zakresie 
dyscyplin i metod klinicznych, o której 
mowa w ust. 3 lit. d), i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tej wiedzy, 
zgodnie z postępem naukowym 
i technicznym;
e) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego, o którym mowa w ust. 3 lit. 
e), zgodnie z najnowszymi osiągnięciami 
w dziedzinie edukacji.
”

Or. de

Poprawka 506
Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 24 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje  do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 58a w celu szczegółowego określenia:

Or. en

Poprawka 507
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 25 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalistyczne kursy lekarsko-
dentystyczne w pełnym wymiarze godzin 
trwają co najmniej trzy lata, co można 
również wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS, i są 
prowadzone pod nadzorem właściwych 
organów lub instytucji. Obejmują one 
osobisty udział lekarza dentysty 
odbywającego specjalistyczne kształcenie 
w działalności i wypełnianiu obowiązków 
danej placówki zdrowotnej.

Specjalistyczne kursy lekarsko-
dentystyczne w pełnym wymiarze godzin 
trwają co najmniej trzy lata, co można 
również dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS, i są 
prowadzone pod nadzorem właściwych 
organów lub instytucji. Obejmują one 
osobisty udział lekarza dentysty 
odbywającego specjalistyczne kształcenie 
w działalności i wypełnianiu obowiązków 
danej placówki zdrowotnej.

Or. de

Uzasadnienie

Przydział punktów ECTS w całej Europie znacznie się różni. Informacja o poziomie 
kształcenia wyrażona przy pomocy punktów ECTS nie może wobec tego zastąpić pozostałych 
kryteriów i może być podawana jedynie jako informacja dodatkowa.
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Poprawka 508
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 25 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian 
minimalnych okresów kształcenia, o 
których mowa w ust. 2, w celu 
dostosowania ich do postępu naukowego i 
technicznego, zgodnie z art. 58a.

4. Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących zmian minimalnych okresów 
kształcenia, o których mowa w ust. 2, w 
celu dostosowania ich do postępu 
naukowego i technicznego, zgodnie z art. 
58a.

Or. en

Poprawka 509
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 25 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 35 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
poszerzenia wykazu w załączniku V pkt 
5.3.3 o nowe specjalności stomatologiczne 
istniejące w co najmniej jednej trzeciej 
państw członkowskich w celu 
dostosowania niniejszej dyrektywy do 
zmian wprowadzanych w ustawodawstwie 
krajowym, zgodnie z art. 58a.

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących poszerzenia wykazu w 
załączniku V pkt 5.3.3 o nowe specjalności 
stomatologiczne istniejące w co najmniej 
jednej trzeciej państw członkowskich w 
celu dostosowania niniejszej dyrektywy do 
zmian wprowadzanych w ustawodawstwie 
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krajowym, zgodnie z art. 58a.

Or. en

Poprawka 510
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 25 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25a) Art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Państwa członkowskie zapewniają 
lekarzom dentystom powszechne prawo 
podejmowania i wykonywania czynności 
w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki 
na poziomie jednostek i społeczności, 
diagnostyki i leczenia, w tym 
anatomicznej i funkcjonalnej rehabilitacji 
wszystkich patologii i nieprawidłowości z 
twardych i miękkich tkanek jamy ustnej, 
jej przydatków i układu 
stomatognatycznego, z należytym 
uwzględnieniem przepisów i zasad etyki 
zawodowej obowiązujących w dniach 
określonych w załączniku V, pkt 5.3.2.

Or. en

Uzasadnienie

Aktualizacja czynności wykonywanych przez lekarza dentystę. Czynności te są już 
wykonywane przez dentystów.

Poprawka 511
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 26 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie lekarzy weterynarii obejmuje 
co najmniej pięcioletni okres studiów 
teoretycznych i praktycznych 
prowadzonych w pełnym wymiarze 
godzin, co można również wyrazić przy 
pomocy równoważnych punktów ECTS, 
w trakcie których realizowany jest co 
najmniej program określony w załączniku 
V pkt 5.4.1, odbywanych na uniwersytecie 
lub w szkole wyższej prowadzącej 
kształcenie na poziomie uznanym za 
równoważny lub pod nadzorem 
uniwersytetu.

Kształcenie lekarzy weterynarii obejmuje 
co najmniej pięcioletni okres studiów 
teoretycznych i praktycznych 
prowadzonych w pełnym wymiarze 
godzin, co można również dodatkowo
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, w trakcie których 
realizowany jest co najmniej program 
określony w załączniku V pkt 5.4.1, 
odbywanych na uniwersytecie lub w szkole 
wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu.

Or. de

Poprawka 512
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 26 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian 
wykazu w załączniku V pkt 5.4.1 w celu 
dostosowania go do postępu naukowego i 
technicznego, zgodnie z art. 58a.

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących zmian wykazu w załączniku 
V pkt 5.4.1 w celu dostosowania go do 
postępu naukowego i technicznego, 
zgodnie z art. 58a.

Or. en

Poprawka 513
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 26 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odbycie przez daną osobę kształcenia 
weterynaryjnego gwarantuje, że uzyskała 
ona następującą wiedzę i umiejętności:
a) odpowiednią wiedzę naukową, na 
której opiera się działalność weterynarza;
b) dostateczną znajomość budowy i 
funkcjonowania zdrowych zwierząt, ich 
hodowli, reprodukcji, higieny ogólnej, a 
także żywienia, włącznie z technologią 
stosowaną podczas produkcji i 
konserwacji żywności odpowiadającej ich 
potrzebom;
c) dostateczną znajomość zachowania się i 
ochrony zwierząt;
d) dostateczną znajomość przyczyn, 
natury, przebiegu, skutków, diagnostyki i 
leczenia chorób zwierzęcych, 
rozpatrywanych zarówno indywidualnie, 
jak i grupowo, w tym szczególną wiedzę 
na temat chorób, które mogą być 
przenoszone na człowieka;
e) dostateczną znajomość medycyny 
prewencyjnej;
f) niezbędne umiejętności w zakresie 
pobierania, pakowania, konserwacji i 
transportu próbek, w zakresie 
prowadzenia podstawowych analiz 
laboratoryjnych i interpretacji wyników 
analiz;
g) dostateczną znajomość higieny i 
technologii stosowanej w procesie 
uzyskiwania, produkcji oraz 
wprowadzania na rynek produktów 
spożywczych zwierzęcych lub pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, gwarantującą kompetencje 
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niezbędne dla zrozumienia i wyjaśniania 
godnych naśladowania praktyk rolniczych 
w dziedzinie higieny, jak również do 
uczestnictwa w inspekcji sanitarnej przed i 
po uśmierceniu zwierzęcia;
h) znajomość ogólnych zasad 
epidemiologii opisowej gwarantujących 
umiejętności niezbędne do uczestnictwa w 
badaniu epidemiologicznym;
i) umiejętności niezbędne do uczestnictwa 
w programach profilaktyki i kontroli 
chorób odzwierzęcych, zakaźnych i 
nawracających;
j) kompetencje niezbędne do 
odpowiedzialnego i rozsądnego 
stosowania produktów weterynaryjnych 
przeznaczonych do profilaktyki, leczenia, 
kontroli lub eliminowania czynników 
szkodliwych dla zwierząt lub chorób 
zwierzęcych w celu zapobieżenia 
zagrożeniom odporności, w tym 
odporności na antybiotyki, zapewnienia 
bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i 
ochrony środowiska oraz zdrowia 
zwierząt;
k) znajomość ograniczeń sanitarnych 
związanych z wywozem i przetwarzaniem 
zwłok zwierzęcych i odpadów klinicznych, 
które mogą być potencjalnie zakaźne oraz 
umiejętności niezbędne dla wykonywania 
czynności sterylizacji materiałów i 
dokonywania operacji chirurgicznych w 
odpowiednich warunkach jałowości;
l) umiejętności niezbędne do 
potwierdzenia stanu sanitarnego 
poszczególnych zwierząt lub grup zwierząt 
pod względem chorób przy poszanowaniu 
zasad etyki i deontologii;
m) właściwa znajomość przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
wymienionych powyżej kwestii;
n) dostateczne doświadczenie kliniczne i 
praktyczne pod odpowiednim nadzorem.”
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Or. fr

Poprawka 514
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 26 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślona
„

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a 
w celu szczegółowego określenia:
a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk, 
o której mowa w ust. 3 lit. a), 
i niezbędnych kompetencji wynikających 
z tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
b) odpowiedniej wiedzy na temat budowy 
i czynności zwierząt zdrowych, o której 
mowa w ust. 3 lit. b), i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tego zakresu 
wiedzy zgodnie z postępem naukowym 
i technicznym;
c) odpowiedniej wiedzy na temat 
zachowania, ochrony i chorób zwierząt, 
o której mowa w ust. 3 lit. c) i d), 
i niezbędnych kompetencji wynikających 
z tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
d) dostatecznej znajomości medycyny 
prewencyjnej, o której mowa w ust. 3 lit. 
e), i niezbędnych kompetencji
wynikających z tego stopnia znajomości, 
zgodnie z postępem naukowym 
i technicznym;
e) odpowiedniej wiedzy na temat 
zagadnień określonych w ust. 3 lit. f) 
i niezbędnych kompetencji wynikających 
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z tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
f) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego i praktycznego, o którym 
mowa w ust. 3 lit. h), i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tego zakresu 
wiedzy, zgodnie z najnowszymi 
osiągnięciami w dziedzinie edukacji.
”

Or. de

Poprawka 515
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 26 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje  do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 58a w celu szczegółowego określenia:

Or. en

Poprawka 516
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 27 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmiany 

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
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wykazu w załączniku V pkt 5.5.1 w celu 
dostosowania go do postępu edukacyjnego, 
naukowego i technicznego, zgodnie z art. 
58a.

zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących zmiany wykazu w załączniku 
V pkt 5.5.1 w celu dostosowania go do 
postępu edukacyjnego, naukowego i 
technicznego, zgodnie z art. 58a.

Or. en

Poprawka 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 27 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 40 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku ścieżki I – ukończenie co 
najmniej dwunastu lat kształcenia 
ogólnego lub posiadanie świadectwa 
potwierdzającego zdanie egzaminów 
wstępnych na równoważnym poziomie do 
szkoły dla położnych;

a) w przypadku ścieżki I – ukończenie co 
najmniej dwunastu lat kształcenia 
ogólnego lub kształcenia ogólnego i 
zawodowego, lub też posiadanie 
świadectwa potwierdzającego zdanie 
egzaminów wstępnych na równoważnym 
poziomie do szkoły dla położnych;

Or. fi

Poprawka 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 27 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 40 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku ścieżki I – ukończenie co 
najmniej dwunastu lat kształcenia 
ogólnego lub posiadanie świadectwa 
potwierdzającego zdanie egzaminów 

a) w przypadku ścieżki I – ukończenie co 
najmniej dziesięciu lat kształcenia 
ogólnego lub posiadanie świadectwa 
potwierdzającego zdanie egzaminów 
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wstępnych na równoważnym poziomie do 
szkoły dla położnych;

wstępnych na równoważnym poziomie do 
szkoły dla położnych;

Or. de

Poprawka 519
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 27 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 40 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku ścieżki I – ukończenie co 
najmniej dwunastu lat kształcenia 
ogólnego lub posiadanie świadectwa 
potwierdzającego zdanie egzaminów 
wstępnych na równoważnym poziomie do 
szkoły dla położnych;

a) w przypadku ścieżki I – ukończenie co 
najmniej dziesięciu lat kształcenia 
ogólnego lub posiadanie świadectwa 
potwierdzającego zdanie egzaminów 
wstępnych na równoważnym poziomie do 
szkoły dla położnych; przepis ten nie 
narusza prawa państw członkowskich do 
wymagania na szczeblu krajowym 
ukończenia dłuższego okresu kształcenia 
ogólnego jako warunku do podjęcia 
kształcenia;

Or. de

Uzasadnienie

Uwzględnienie większych wymogów w służbie zdrowia powinno nastąpić nie poprzez 
wydłużenie okresu nauki, lecz poprzez poprawę kształcenia. Porównanie systemów edukacji 
w Europie jest niemożliwe z uwagi na krajowe tradycje w zakresie edukacji. Także 
w kontekście ryzyka niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w służbie zdrowia należy 
wziąć pod uwagę uwarunkowane historycznie systemy oświatowe państw członkowskich i nie 
wolno ich bez potrzeby niszczyć.

Poprawka 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 27 – litera b)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 40 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku ścieżki I – ukończenie co 
najmniej dwunastu lat kształcenia 
ogólnego lub posiadanie świadectwa 
potwierdzającego zdanie egzaminów 
wstępnych na równoważnym poziomie do 
szkoły dla położnych;

a) w przypadku ścieżki I – ukończenie co 
najmniej dziesięciu lat kształcenia 
ogólnego lub posiadanie świadectwa 
potwierdzającego zdanie egzaminów 
wstępnych na równoważnym poziomie do 
szkoły dla położnych;

Or. de

Poprawka 521
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 27 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 58a w celu szczegółowego określenia:

Or. en

Poprawka 522
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 28
Dyrektywa 2005/36
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kształcenia w zakresie położnictwa a) kształcenia w zakresie położnictwa 
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prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej trzy lata;

prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej trzy lata, składającego 
się z co najmniej 5000 godzin zajęć 
teoretycznych i praktycznych, które można 
dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS. Państwa 
Członkowskie mogą w części zwolnić z 
powyższych wymogów osoby, które 
otrzymały część kształcenia na kursach o 
poziomie co najmniej równoważnym.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie przepisów dotyczących częściowego zwolnienia na zawód położnej. Odniesienie 
do punktów ECTS powinny być uzupełnieniem, a nie zastępować.

Poprawka 523
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 28
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej trzy lata;

a) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej trzy lata obejmującego 
przynajmniej 5000 godzin nauczania 
teoretycznego i praktycznego, z czego 
przynajmniej jedną trzecią bezpośredniej 
praktyki klinicznej, które może być 
również wyrażone w odpowiadających 
punktach ECTS;

Or. fr

Poprawka 524
Anja Weisgerber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 28 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) jeżeli warunkiem jego podjęcia jest 
posiadanie dyplomu, świadectwa lub 
innego dokumentu uprawniającego do 
podjęcia nauki na uniwersytecie lub 
wyższej uczelni albo w inny sposób 
gwarantującego równoważny poziom 
wiedzy; lub

Or. de

Uzasadnienie

Przepis zawarty w dyrektywie 2005/36/WE sprawdził się w praktyce i powinien nadal 
obowiązywać.

Poprawka 525
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 28 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) po którym nastąpiła dwuletnia 
praktyka zawodowa potwierdzona 
zaświadczeniem wydanym zgodnie z ust. 
2;

Or. de

Uzasadnienie

Przepis zawarty w dyrektywie 2005/36/WE sprawdził się w praktyce i powinien nadal 
obowiązywać.
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Poprawka 526
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 28
Dyrektywa 2005/36
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej dwa lata obejmującego 
co najmniej 3 600 godzin, pod warunkiem 
posiadania dokumentu potwierdzającego 
posiadanie kwalifikacji pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o 
którym mowa w załączniku V pkt 5.2.2;

b) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej dwa lata obejmującego 
co najmniej 3 600 godzin, które można 
dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS, pod 
warunkiem posiadania dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną, o którym mowa w załączniku V 
pkt 5.2.2; Państwa Członkowskie mogą w 
części zwolnić z powyższych wymogów 
osoby, które otrzymały część kształcenia 
na kursach o poziomie co najmniej 
równoważnym.

Or. en

Poprawka 527
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 28
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej 18 miesięcy 
obejmującego co najmniej 3 000 godzin, 
pod warunkiem posiadania dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną, o którym mowa w załączniku V 

c) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej 18 miesięcy 
obejmującego co najmniej 3 000 godzin, 
które można dodatkowo wyrazić przy 
pomocy równoważnych punktów ECTS, 
pod warunkiem posiadania dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji 
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pkt 5.2.2, po którym nastąpiła roczna 
praktyka zawodowa potwierdzona 
zaświadczeniem wydanym zgodnie z ust. 
2.

pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną, o którym mowa w załączniku V 
pkt 5.2.2, po którym nastąpiła roczna 
praktyka zawodowa potwierdzona 
zaświadczeniem wydanym zgodnie z ust. 
2.”; Państwa Członkowskie mogą w części 
zwolnić z powyższych wymogów osoby, 
które otrzymały część kształcenia na 
kursach o poziomie co najmniej 
równoważnym.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z wcześniejszymi poprawkami.

Poprawka 528
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 29 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 43a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29a) Skreśla się art. 43a.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z poprawką dotyczącą rumuńskich pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną 
na podstawie sytemu praw nabytych. 

Poprawka 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 29 a (nowy)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 43 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29a) W art. 43 skreśla się cały ust. 3.

Or. en

Poprawka 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 29 b (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29b) W art. 43 ust. 4 wprowadza się 
następujące zmiany:
Państwa członkowskie uznają dokumenty 
potwierdzające posiadanie kwalifikacji 
położnych wydane w Polsce położnym, 
które przed dniem 1 maja 2004 r. 
ukończyły kształcenie niespełniające 
minimalnych wymogów w zakresie 
kształcenia określonych w art. 40, 
potwierdzone dyplomem licencjackim 
uzyskanym na podstawie specjalnego 
programu kształcenia określonego w art. 
11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 
r., nr 92, poz. 885) oraz w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 
2010 r. zmieniającym rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków 
prowadzenia studiów zawodowych na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
przeznaczonych dla pielęgniarek i 
położnych posiadających świadectwo 
dojrzałości i będących absolwentami 
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liceów medycznych oraz medycznych szkół 
zawodowych kształcących w zawodzie 
pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 
dnia 13 maja 2004 r., nr 110, poz. 1170) w 
celu potwierdzenia, że dana osoba posiada 
wiedzę i umiejętności porównywalne z 
tymi, jakie posiadają położne posiadające 
kwalifikacje, które w przypadku Polski 
określono w załączniku V pkt 5.5.2.”;

Or. en

Poprawka 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 30 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji farmaceuty potwierdza 
odbycie kształcenia trwającego co najmniej 
pięć lat, co można również wyrazić przy 
pomocy równoważnych punktów ECTS, 
i obejmującego przynajmniej:

Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji farmaceuty potwierdza 
odbycie kształcenia trwającego co najmniej 
pięć lat, co można również dodatkowo
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, i obejmującego 
przynajmniej:

Or. de

Uzasadnienie

Przydział punktów ECTS w całej Europie znacznie się różni. Informacja o poziomie 
kształcenia wyrażona przy pomocy punktów ECTS nie może wobec tego zastąpić pozostałych 
kryteriów i może być podawana jedynie jako informacja dodatkowa.

Poprawka 532
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 30 – litera a)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na koniec kształcenia teoretycznego i 
praktycznego, sześciomiesięczną praktykę 
w ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, 
pod nadzorem oddziału farmaceutycznego 
tego szpitala.

b) w trakcie lub na koniec kształcenia 
teoretycznego i praktycznego, 
sześciomiesięczną praktykę w 
ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, pod 
nadzorem oddziału farmaceutycznego tego 
szpitala.

Or. en

Poprawka 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 30 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na koniec kształcenia teoretycznego i 
praktycznego, sześciomiesięczną praktykę 
w ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, 
pod nadzorem oddziału farmaceutycznego 
tego szpitala.

b) w ramach kształcenia teoretycznego i 
praktycznego, sześciomiesięczną praktykę 
w ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, 
pod nadzorem oddziału farmaceutycznego 
tego szpitala.

Or. fi

Poprawka 534
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślona
„

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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aktów delegowanych zgodnie z art. 58a 
w celu szczegółowego określenia:
a) odpowiedniej wiedzy o lekach 
i substancjach używanych do wytwarzania 
leków określonej w ust. 3 lit. a) 
i niezbędnych kompetencji wynikających 
z tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
b) odpowiedniej wiedzy na temat 
zagadnień określonych w ust. 3 lit. b) 
i niezbędnych kompetencji wynikających 
z tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
c) odpowiedniej wiedzy na temat 
zagadnień określonych w ust. 3 lit. c) 
i niezbędnych kompetencji wynikających 
z tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
d) odpowiedniej wiedzy do oceny danych 
naukowych, o której mowa w ust. 3 lit. d), 
i niezbędnych kompetencji wynikających 
z tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym.
”

Or. de

Poprawka 535
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

Komisja jest uprawniona – po 
konsultacjach z organizacjami 
zawodowymi, o czym mowa w art. 58a 
(nowym) i włączając ich propozycje – do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 58a w celu szczegółowego określenia:
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Or. en

Poprawka 536
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 31 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 45 – ustęp 2 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) zarządzanie leczeniem 
farmakologicznym, udzielanie informacji 
i porad dotyczących produktów 
leczniczych oraz zwiększanie ogólnej 
wiedzy na temat zdrowia.

Or. de

Uzasadnienie

Obszar czynności aptekarza uległ przemianom, dlatego należy dostosować dotyczące go 
przepisy. Podczas leczenia farmakologicznego ważne jest też przestrzeganie pewnych zasad 
dotyczących stylu życia w celu uzyskania pożądanej skuteczności leku. Aptekarz odgrywa tu 
ważną rolę w zakresie uświadamiania pacjentów.

Poprawka 537
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kształcenie architekta musi trwać co 
najmniej sześć lat, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS. Kształcenie w danym 
państwie członkowskim obejmuje jeden 
z następujących elementów:

1. Kształcenie architekta musi trwać co 
najmniej sześć lat. Kształcenie w danym 
państwie członkowskim obejmuje jeden 
z następujących elementów:
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Or. de

Poprawka 538
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kształcenie architekta musi trwać co 
najmniej sześć lat, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS. Kształcenie w danym 
państwie członkowskim obejmuje jeden z 
następujących elementów:

1. Kształcenie architekta musi trwać co 
najmniej sześć lat, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS. Kształcenie w danym 
państwie członkowskim obejmuje jeden z 
następujących elementów lub obydwa te 
elementy:

Or. en

Poprawka 539
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej dwuletnie płatne praktyki;

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin, które można 
również wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS, na 
uniwersytecie lub w porównywalnej 
instytucji oświatowej zakończone zdaniem 
egzaminu na poziomie uniwersyteckim 
oraz co najmniej dwuletnie nadzorowane
praktyki prowadzące do otrzymania 
świadectwa ukończenia praktyki;

Or. en
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Uzasadnienie

Odniesienie do stosowania punktów ECTS jako miary trwania kształcenia powinno mieć 
zastosowanie wyłącznie do studiów uniwersyteckich. Dla podkreślenia obowiązkowego 
charakteru praktyki, ukończenie jej powinno kończyć się przyznaniem świadectwa wydanego 
przez właściwy organ.

Poprawka 540
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej dwuletnie płatne praktyki;

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej dwuletnie praktyki;

Or. en

Poprawka 541
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej czteroletnie studia 
w pełnym wymiarze godzin na 
uniwersytecie lub w porównywalnej 
instytucji oświatowej zakończone zdaniem 
egzaminu na poziomie uniwersyteckim 
oraz co najmniej dwuletnie płatne
praktyki;

a) co najmniej czteroletnie studia 
w pełnym wymiarze godzin, co można 
również dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS, na 
uniwersytecie lub w porównywalnej 
instytucji oświatowej, która umożliwia 
zdobycie oficjalnych kwalifikacji,
zakończone zdaniem egzaminu na 
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poziomie uniwersyteckim, oraz co 
najmniej dwuletnie praktyki w zakresie 
kształcenia praktycznego, które umożliwia 
zdobycie kwalifikacji zawodowych;

Or. de

Poprawka 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej czteroletnie studia 
w pełnym wymiarze godzin na 
uniwersytecie lub w porównywalnej 
instytucji oświatowej zakończone zdaniem 
egzaminu na poziomie uniwersyteckim 
oraz co najmniej dwuletnie płatne
praktyki;

a) co najmniej czteroletnie studia 
w pełnym wymiarze godzin, co można 
również dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS, na 
uniwersytecie lub w porównywalnej 
instytucji oświatowej zakończone zdaniem 
egzaminu na poziomie uniwersyteckim
oraz co najmniej dwuletnie praktyki
w zakresie kształcenia praktycznegow celu 
zdobycia doświadczenia zawodowego;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu poparcie konieczności ukończenia praktyk zawodowych jako warunku 
automatycznego uznania kwalifikacji. Zasadniczo praktyki te powinny trwać dwa lata bez 
względu na długość okresu kształcenia. Jako że płatne praktyki w tej dziedzinie zdarzają się 
bardzo rzadko, należy umożliwić absolwentom zdobywanie doświadczenia zawodowego 
i zostanie architektami również poprzez niepłatne praktyki.

Poprawka 543
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej dwuletnie płatne praktyki;

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim;

Or. es

Poprawka 544
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej dwuletnie płatne praktyki;

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej dwuletnie praktyki wpisujące się 
w ramy kursu kształcenia 
przygotowującego do zawodu 
regulowanego i które warunkują ważność 
dowodu formalnych kwalifikacji;

Or. fr

Poprawka 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej roczne płatne praktyki.

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej roczne praktyki.

Or. en

Poprawka 546
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej roczne płatne praktyki.

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej roczne praktyki.

Or. en

Poprawka 547
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej pięcioletnie studia 
w pełnym wymiarze godzin na 
uniwersytecie lub w porównywalnej 

b) co najmniej pięcioletnie studia 
w pełnym wymiarze godzin, co można 
również dodatkowo wyrazić przy pomocy 
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instytucji oświatowej zakończone zdaniem 
egzaminu na poziomie uniwersyteckim 
oraz co najmniej roczne płatne praktyki.

równoważnych punktów ECTS, na 
uniwersytecie lub w porównywalnej 
instytucji oświatowej, która umożliwia 
zdobycie oficjalnych kwalifikacji,
zakończone zdaniem egzaminu na 
poziomie uniwersyteckim, oraz co 
najmniej roczne praktyki w zakresie 
kształcenia praktycznego, które umożliwia 
zdobycie kwalifikacji zawodowych;

Or. de

Poprawka 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej roczne płatne praktyki.

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim.

Or. es

Poprawka 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej pięcioletnie studia 
w pełnym wymiarze godzin na 
uniwersytecie lub w porównywalnej 

b) co najmniej pięcioletnie studia 
w pełnym wymiarze godzin, co można 
również dodatkowo wyrazić przy pomocy 
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instytucji oświatowej zakończone zdaniem 
egzaminu na poziomie uniwersyteckim 
oraz co najmniej roczne płatne praktyki.

równoważnych punktów ECTS, na 
uniwersytecie lub w porównywalnej 
instytucji oświatowej zakończone zdaniem 
egzaminu na poziomie uniwersyteckim 
oraz co najmniej roczne praktyki
w zakresie kształcenia praktycznego 
w celu zdobycia doświadczenia 
zawodowego;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu poparcie konieczności ukończenia praktyk zawodowych jako warunku 
automatycznego uznania kwalifikacji. Zasadniczo praktyki te powinny trwać dwa lata bez 
względu na długość okresu kształcenia. Jako że płatne praktyki w tej dziedzinie zdarzają się 
bardzo rzadko, należy umożliwić absolwentom zdobywanie doświadczenia zawodowego 
i zostanie architektami również poprzez niepłatne praktyki.

Poprawka 550
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej roczne płatne praktyki.

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim.

Or. es

Poprawka 551
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej roczne płatne praktyki.

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej roczną praktykę wpisującą się w 
ramy kursu kształcenia przygotowującego 
do zawodu regulowanego i która 
warunkuje ważność dowodu formalnych 
kwalifikacji;

Or. fr

Poprawka 552
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatne praktyki muszą odbywać się w 
państwie członkowskim pod nadzorem 
osoby wykazującej odpowiednie 
gwarancje pod względem zdolności do 
zapewnienia kształcenia praktycznego. 
Muszą zostać podjęte po zakończeniu 
studiów, o których mowa w ust. 1. 
Ukończenie płatnych praktyk musi zostać 
poświadczone w świadectwie 
towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Należy skreślić odniesienie do płatnych praktyk, głównie dlatego, że w Hiszpanii nie ma 
takiego zwyczaju, a obecna sytuacja gospodarcza uniemożliwiłaby zmianę tego modelu.  Brak 
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w dyrektywie definicji płatnych praktyk spowodowałby wiele problemów związanych ze 
stosowaniem przepisów. Dlatego też, jeżeli odniesienie to zostanie utrzymane, należy uściślić 
w dyrektywie, w jakiej skali praktyki są płatne i czy państwo członkowskie jest zobowiązane 
pokryć koszty zabezpieczenia społecznego.

Poprawka 553
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatne praktyki muszą odbywać się w 
państwie członkowskim pod nadzorem 
osoby wykazującej odpowiednie gwarancje 
pod względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Muszą zostać
podjęte po zakończeniu studiów, o których 
mowa w ust. 1. Ukończenie płatnych 
praktyk musi zostać poświadczone w 
świadectwie towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

3. Praktyki odbywają się w państwie 
członkowskim pod nadzorem osoby 
wykazującej odpowiednie gwarancje pod 
względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Zostają podjęte 
po zakończeniu studiów, o których mowa 
w ust. 1. Ukończenie płatnych praktyk 
zostaje poświadczone w świadectwie 
towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić odniesienie do płatnych praktyk.

Poprawka 554
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatne praktyki muszą odbywać się 
w państwie członkowskim pod nadzorem
osoby wykazującej odpowiednie 
gwarancje pod względem zdolności do 

3. Praktyki muszą odbywać się w państwie 
członkowskim pod nadzorem lub 
kierunkiem architekta lub instytucji, która 
została zatwierdzona w tym celu przez 
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zapewnienia kształcenia praktycznego.
Muszą zostać podjęte po zakończeniu 
studiów, o których mowa w ust. 1. 
Ukończenie płatnych praktyk musi zostać 
poświadczone w świadectwie 
towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

właściwy organ, który odpowiednio 
sprawdził, czy jest ona zdolna do 
prowadzenia kształcenia praktycznego.
Ukończenie praktyk musi zostać 
poświadczone w świadectwie wydanym 
przez organ, towarzyszącym oficjalnemu
dokumentowi potwierdzającemu 
posiadanie kwalifikacji.

Or. de

Poprawka 555
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatne praktyki muszą odbywać się 
w państwie członkowskim pod nadzorem
osoby wykazującej odpowiednie 
gwarancje pod względem zdolności do 
zapewnienia kształcenia praktycznego.
Muszą zostać podjęte po zakończeniu 
studiów, o których mowa w ust. 1. 
Ukończenie płatnych praktyk musi zostać 
poświadczone w świadectwie 
towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

3. Praktyki muszą odbywać się w państwie 
członkowskim pod nadzorem lub opieką 
architekta lub instytucji, która została 
zatwierdzona w tym celu przez właściwy 
organ, który odpowiednio sprawdził, czy 
jest ona zdolna do prowadzenia
kształcenia praktycznego. Ukończenie 
praktyk musi zostać poświadczone 
w świadectwie wydanym przez właściwy 
organ, towarzyszącym oficjalnemu
dokumentowi potwierdzającemu 
posiadanie kwalifikacji.

Or. de

Poprawka 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatne praktyki muszą odbywać się w 
państwie członkowskim pod nadzorem 
osoby wykazującej odpowiednie gwarancje 
pod względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Muszą zostać 
podjęte po zakończeniu studiów, o których 
mowa w ust. 1. Ukończenie płatnych
praktyk musi zostać poświadczone w 
świadectwie towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

3. Praktyki muszą odbywać się w państwie 
członkowskim pod nadzorem osoby 
wykazującej odpowiednie gwarancje pod 
względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Muszą zostać 
podjęte po zakończeniu studiów, o których 
mowa w ust. 1. Ukończenie praktyk musi 
zostać poświadczone w świadectwie 
towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

Or. en

Poprawka 557
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatne praktyki muszą odbywać się w 
państwie członkowskim pod nadzorem 
osoby wykazującej odpowiednie gwarancje 
pod względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Muszą zostać 
podjęte po zakończeniu studiów, o których 
mowa w ust. 1. Ukończenie płatnych
praktyk musi zostać poświadczone w 
świadectwie towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

3. Praktyki muszą odbywać się w państwie 
członkowskim pod nadzorem osoby 
wykazującej odpowiednie gwarancje pod 
względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Muszą zostać 
podjęte po zakończeniu studiów, o których 
mowa w ust. 1. Ukończenie praktyk musi 
zostać poświadczone w świadectwie 
towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

Or. en

Poprawka 558
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatne praktyki muszą odbywać się w 
państwie członkowskim pod nadzorem 
osoby wykazującej odpowiednie gwarancje 
pod względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Muszą zostać 
podjęte po zakończeniu studiów, o których 
mowa w ust. 1. Ukończenie płatnych
praktyk musi zostać poświadczone w 
świadectwie towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

3. Praktyki, o których mowa w ust. 1, 
muszą odbywać się w państwie 
członkowskim pod nadzorem osoby 
wykazującej odpowiednie gwarancje pod 
względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Ukończenie tych 
praktyk musi zostać poświadczone w 
świadectwie towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

Or. fr


