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Poprawka 65
Philip Claeys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rada Europejska na specjalnym 
szczycie w Tampere w dniach 
15-16 października 1999 r. uznała potrzebę 
harmonizacji ustawodawstwa krajowego 
dotyczącego przyjmowania i pobytu 
obywateli krajów trzecich na terytorium 
Unii. W tym kontekście Rada Europejska 
w szczególności stwierdziła, że Unia 
Europejska powinna zapewnić 
sprawiedliwe traktowanie obywateli 
krajów trzecich przebywających legalnie 
na terytorium państw członkowskich oraz 
że bardziej zdecydowana polityka 
w zakresie integracji powinna zmierzać do 
przyznania im praw i obowiązków 
porównywalnych do praw i obowiązków 
obywateli Unii Europejskiej. W tym celu 
Rada Europejska zwróciła się do Rady 
o szybkie przyjęcie instrumentów 
prawnych na podstawie wniosków 
Komisji. Potrzebę osiągnięcia celów 
określonych w Tampere potwierdzono na 
szczycie Rady Europejskiej w Laeken 
w dniach 4-5 listopada 2004 r.

(2) Rada Europejska na specjalnym 
szczycie w Tampere w dniach 
15-16 października 1999 r. uznała potrzebę 
harmonizacji ustawodawstwa krajowego 
dotyczącego przyjmowania i pobytu 
obywateli krajów trzecich na terytorium 
Unii. W tym kontekście Rada Europejska 
w szczególności stwierdziła, że Unia 
Europejska powinna zapewnić 
sprawiedliwe traktowanie obywateli 
krajów trzecich przebywających legalnie 
na terytorium państw członkowskich oraz 
że bardziej zdecydowana polityka 
w zakresie integracji powinna zmierzać do 
nałożenia na nich obowiązków 
porównywalnych do praw i obowiązków 
obywateli Unii Europejskiej. W tym celu 
Rada Europejska zwróciła się do Rady 
o szybkie przyjęcie instrumentów 
prawnych na podstawie wniosków 
Komisji. Potrzebę osiągnięcia celów 
określonych w Tampere potwierdzono na 
szczycie Rady Europejskiej w Laeken 
w dniach 4-5 listopada 2004 r.

Or. nl

Poprawka 66
Philip Claeys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W obliczu nasilania się zjawiska skreślony
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globalizacji rynku pracy UE powinna 
podnosić swoją atrakcyjność dla 
pracowników z krajów trzecich. 
Uproszczenie administracyjne i ułatwienie 
dostępu do istotnych informacji powinny 
ułatwić to zadanie. Przepisy dotyczące
procedury jednego wniosku służącego 
uzyskaniu jednego dokumentu, który 
łączyłby zarówno zezwolenie na pobyt, jak 
i na pracę, w jednym akcie 
administracyjnym, powinny przyczynić się 
do uproszczenia i ujednolicenia różnych 
przepisów stosowanych obecnie 
w państwach członkowskich. Takie 
uproszczenie proceduralne zostało już 
wprowadzone przez większość państw 
członkowskich i zwiększyło skuteczność 
procedury zarówno dla migrantów, jak 
i ich pracodawców, a także ułatwiło 
kontrolę legalności pobytu i pracy 
migrantów.

Or. nl

Poprawka 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W obliczu nasilania się zjawiska 
globalizacji rynku pracy UE powinna 
podnosić swoją atrakcyjność dla 
pracowników z krajów trzecich. 
Uproszczenie administracyjne i ułatwienie 
dostępu do istotnych informacji powinny 
ułatwić to zadanie. Przepisy dotyczące 
procedury jednego wniosku służącego 
uzyskaniu jednego dokumentu, który 
łączyłby zarówno zezwolenie na pobyt, jak 
i na pracę, w jednym akcie 
administracyjnym, powinny przyczynić się 
do uproszczenia i ujednolicenia różnych 
przepisów stosowanych obecnie 

(3) Jeżeli wniosek o zezwolenie na pobyt 
składany jest jednocześnie z wnioskiem 
o pozwolenie na pracę na terytorium 
danego państwa członkowskiego, przepisy
dotyczące procedury jednego wniosku 
służącego uzyskaniu jednego dokumentu, 
który łączyłby zarówno zezwolenie na 
pobyt, jak i na pracę, w jednym akcie 
administracyjnym, powinny przyczynić się 
do uproszczenia i ujednolicenia różnych 
przepisów stosowanych obecnie 
w państwach członkowskich. Takie 
uproszczenie proceduralne zostało już 
wprowadzone przez większość państw 
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w państwach członkowskich. Takie 
uproszczenie proceduralne zostało już 
wprowadzone przez większość państw 
członkowskich i zwiększyło skuteczność 
procedury zarówno dla migrantów, jak 
i ich pracodawców, a także ułatwiło 
kontrolę legalności pobytu i pracy 
migrantów.

członkowskich i zwiększyło skuteczność 
procedury zarówno dla migrantów, jak 
i ich pracodawców, a także ułatwiło 
kontrolę legalności pobytu i pracy 
migrantów.

Or. en

Poprawka 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W prawie krajowym określa się 
warunki i kryteria, na podstawie których 
można odrzucić wniosek o jedno 
zezwolenie, w tym obowiązek 
przestrzegania zasady preferencji 
wspólnotowej, wyrażonej w szczególności 
w odpowiednich postanowieniach aktów 
przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
i dnia 25 kwietnia 2005 r.

(6) W prawie krajowym powinno się 
określić przejrzyste, obiektywne 
i weryfikowalne warunki i kryteria, na 
podstawie których można odrzucić 
wniosek o jedno zezwolenie.

Or. en

Poprawka 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W prawie krajowym określa się
warunki i kryteria, na podstawie których 
można odrzucić wniosek o jedno 
zezwolenie, w tym obowiązek 
przestrzegania zasady preferencji 

(6) W prawie krajowym powinno się 
określić obiektywne i weryfikowalne
warunki i kryteria, na podstawie których 
można odrzucić wniosek o jedno 
zezwolenie, w tym obowiązek 
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wspólnotowej, wyrażonej w szczególności 
w odpowiednich postanowieniach aktów 
przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
i dnia 25 kwietnia 2005 r.

przestrzegania zasady preferencji 
wspólnotowej, wyrażonej w szczególności 
w odpowiednich postanowieniach aktów 
przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
i dnia 25 kwietnia 2005 r.

Or. en

Poprawka 70
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W prawie krajowym określa się
warunki i kryteria, na podstawie których 
można odrzucić wniosek o jedno 
zezwolenie, w tym obowiązek 
przestrzegania zasady preferencji 
wspólnotowej, wyrażonej w szczególności 
w odpowiednich postanowieniach aktów 
przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
i dnia 25 kwietnia 2005 r.

(6) W prawie krajowym powinno się 
określić obiektywne i weryfikowalne
warunki i kryteria, na podstawie których 
można odrzucić wniosek o jedno 
zezwolenie, w tym obowiązek 
przestrzegania zasady preferencji 
wspólnotowej, wyrażonej w szczególności 
w odpowiednich postanowieniach aktów 
przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
i dnia 25 kwietnia 2005 r.

Or. en

Poprawka 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jedno zezwolenie powinno przyjąć 
postać ujednoliconego wzoru dokumentu 
pobytowego zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1030/2002 ustanawiającym 
jednolity wzór dokumentów pobytowych 
dla obywateli państw trzecich, 
umożliwiającego państwom członkowskim 

(7) Jedno zezwolenie powinno przyjąć 
postać ujednoliconego wzoru dokumentu 
pobytowego zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1030/2002 ustanawiającym 
jednolity wzór dokumentów pobytowych 
dla obywateli państw trzecich, 
umożliwiającego państwom członkowskim 
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zamieszczenie informacji, w szczególności 
dotyczących zezwolenia na pracę. Nie 
tylko w jednym zezwoleniu, ale również we 
wszystkich wydanych przez siebie 
dokumentach pobytowych państwa 
członkowskie powinny zamieszczać –
również z myślą o lepszej kontroli migracji 
– informacje dotyczące zezwolenia na 
pracę, niezależnie od rodzaju zezwolenia 
lub dokumentu pobytowego, na podstawie 
którego danego obywatela kraju trzeciego 
przyjęto na terytorium państwa
członkowskiego i na podstawie którego 
przyznano mu dostęp do rynku pracy tego 
państwa.

zamieszczenie dalszych informacji.

Or. en

Poprawka 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
dotyczyć obywateli krajów trzecich, 
których przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nie dłuższy niż 
6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym 
przedziale czasu w celu podjęcia pracy 
sezonowej, z uwagi na ich tymczasowy 
status.

skreślony

Or. en
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Poprawka 73
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
dotyczyć obywateli krajów trzecich, 
których przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nie dłuższy niż 
6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym 
przedziale czasu w celu podjęcia pracy 
sezonowej, z uwagi na ich tymczasowy 
status.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie pracowników sezonowych – kategorii pracowników narażonych na naruszenia ich 
praw – ze wspólnego zbioru praw jest niedopuszczalne, szczególnie gdy chodzi o kwestie 
bezpośrednio związane z pracą, takie jak płaca, warunki pracy i prawo przynależności do 
związków zawodowych. Nie jest jasne, kiedy zrealizowane zostaną odrębne inicjatywy 
dotyczące pracowników sezonowych.

Poprawka 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Osoby korzystające z ochrony 
tymczasowej powinny podlegać przepisom 
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
wspólnego zbioru praw, ponieważ mogą 
legalnie pracować na terytorium państwa 
członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 75
Philip Claeys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsza dyrektywa jest zgodna 
z prawami podstawowymi i zasadami 
uznanymi w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz w Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności i musi być 
stosownie do nich wdrażana.

skreślony

Or. nl

Poprawka 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsza dyrektywa jest zgodna 
z prawami podstawowymi i zasadami 
uznanymi w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz w Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności i musi być 
stosownie do nich wdrażana.

(18) Niniejsza dyrektywa jest zgodna 
z prawami podstawowymi i zasadami 
uznanymi w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz w Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności i musi być 
stosownie do nich wdrażana. 
W szczególności dyrektywa ta powinna 
być stosowana z należytym 
poszanowaniem praw takich, jak wolność 
zgromadzania się i stowarzyszania się, 
prawo do nauki, wolność wyboru zawodu 
i prawo do podejmowania pracy, zasada 
niedyskryminacji, prawo do należytych 
i sprawiedliwych warunków pracy, prawo 
do zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej oraz prawo do skutecznego 
środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu, określonych w art. 12,
14, 15, 21, 31, 34 i 47 Karty.
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Or. en

Poprawka 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsza dyrektywa jest zgodna 
z prawami podstawowymi i zasadami 
uznanymi w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz w Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności i musi być 
stosownie do nich wdrażana.

(18) Niniejsza dyrektywa jest zgodna 
z prawami podstawowymi i zasadami 
uznanymi w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz w Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności i musi być 
stosownie do nich wdrażana. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zapewnienie 
poszanowania praw takich, jak wolność 
zgromadzania się i stowarzyszania się, 
prawo do nauki, wolność wyboru zawodu 
i prawo do podejmowania pracy, zasada 
niedyskryminacji, prawo do należytych 
i sprawiedliwych warunków pracy, prawo 
do zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej oraz prawo do skutecznego 
środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu, zagwarantowanych 
w Karcie.

Or. en

Poprawka 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Niniejszą dyrektywę należy 
stosować, nie naruszając korzystniejszych 
przepisów zawartych w prawodawstwie 
UE i instrumentach międzynarodowych. 
W szczególności niniejsza dyrektywa jest 
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zgodna z prawami i zasadami określonymi 
w Europejskiej karcie społecznej z dnia 
18 października 1961 r. oraz 
w Europejskiej konwencji o statusie 
prawnym pracowników migrujących 
z dnia 24 listopada 1977 r.

Or. en

Poprawka 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Niniejszą dyrektywę należy 
wprowadzić w życie, nie naruszając 
korzystniejszych przepisów zawartych 
w prawodawstwie UE i instrumentach 
międzynarodowych. Niniejsza dyrektywa 
jest w szczególności zgodna z prawami 
i zasadami określonymi w Europejskiej 
karcie społecznej z 1961 r. oraz 
w Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących oraz członków ich rodzin 
z 1990 r.

Or. en

Poprawka 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny 
stosować przepisy niniejszej dyrektywy 
bez dyskryminacji ze względu na płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 

(19) Państwa członkowskie powinny 
stosować przepisy niniejszej dyrektywy 
bez dyskryminacji ze względu na płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
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społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub przekonania, poglądy polityczne lub 
inne, przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, w szczególności zgodnie 
z dyrektywą Rady 2000/43/WE z dnia 
29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie 
zasadę równego traktowania osób bez 
względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne oraz dyrektywą Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającą ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy.

społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub przekonania, poglądy polityczne lub 
inne, przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, w szczególności zgodnie 
z dyrektywą Rady 2000/43/WE z dnia 
29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie 
zasadę równego traktowania osób bez 
względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne oraz dyrektywą Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającą ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy, przestrzegając też 
przyszłych przepisów w tej dziedzinie, 
np. tych, które zostaną wprowadzone 
zgodnie z wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia 
w życie zasady równego traktowania osób 
bez względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną (COM(2008)0426).

Or. en

Poprawka 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do pracowników z krajów trzecich 
legalnie przebywających w państwie 
członkowskim.

b) do pracowników z krajów trzecich 
legalnie przebywających w państwie 
członkowskim, niezależnie od powodów 
ich pierwotnego przyjęcia na terytorium 
tego państwa członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 82
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) do obywateli krajów trzecich, których 
przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nie dłuższy niż 
6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym 
przedziale czasu w celu podjęcia pracy 
sezonowej;

Or. en

Poprawka 83
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) do obywateli krajów trzecich, którzy 
złożyli wniosek o przyjęcie lub zostali 
przyjęci na terytorium państwa 
członkowskiego na podstawie 
samozatrudnienia;

Or. en

Poprawka 84
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) do uchodźców z krajów trzecich, 
którzy otrzymali zezwolenie na pobyt 
i pracę na terytorium państwa 
członkowskiego od tego państwa 
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członkowskiego.

Or. en

Poprawka 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) których przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nie dłuższy niż 
6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym 
przedziale czasu w celu podjęcia pracy 
sezonowej;

skreślona

Or. en

Poprawka 86
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) których przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy w każdym 12-miesięcznym 
przedziale czasu w celu podjęcia pracy 
sezonowej;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

(d) Wyłączenie pracowników sezonowych – kategorii pracowników narażonych na naruszenia 
ich praw – ze wspólnego zbioru praw jest niedopuszczalne, szczególnie gdy chodzi o kwestie 
bezpośrednio związane z pracą, takie jak płaca, warunki pracy i prawo przynależności do 
związków zawodowych. Takie wyłączenie jest nieuzasadnione, gdyż obecnie wiadomo, że 
w najbliższej przyszłości Komisja nie wystąpi z odrębną inicjatywą dotyczącą pracy 
sezonowej. 
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Poprawka 87
Hélène Flautre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) których przyjęto na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy w każdym 12-miesięcznym 
przedziale czasu w celu podjęcia pracy 
sezonowej;

skreślona

Or. en

Poprawka 88
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) którzy złożyli wniosek o nadanie statusu 
uchodźcy, w sprawie którego nie wydano 
jeszcze ostatecznej decyzji;

skreślona

Or. en

Poprawka 89
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) którzy przebywają w państwie 
członkowskim jako osoby ubiegające się 
o ochronę międzynarodową lub w ramach 
programów ochrony tymczasowej;

skreślona
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Or. en

Poprawka 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) których wydalenie wstrzymano ze 
względu na przesłanki faktyczne lub 
prawne.

skreślona

Or. en

Poprawka 91
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) których wydalenie wstrzymano ze 
względu na przesłanki faktyczne lub 
prawne.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Lit. h) jest niejasna i zbędna. Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywa ma zastosowanie, dopóki 
obywatel kraju trzeciego legalnie przebywa w państwie członkowskim.
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Poprawka 92
Philip Claeys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) których wydalenie wstrzymano ze 
względu na przesłanki faktyczne lub 
prawne.

skreślona

Or. nl

Poprawka 93
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do obywateli krajów 
trzecich:
a) którzy złożyli wniosek o nadanie 
statusu uchodźcy, w sprawie którego to 
wniosku nie wydano jeszcze ostatecznej 
decyzji;
b) którzy przebywają w państwie 
członkowskim jako osoby ubiegające się 
o ochronę międzynarodową lub w ramach 
programów ochrony tymczasowej;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć swobodę zadecydowania, że wnioski o ochronę 
i zezwolenie na pracę nie muszą mieć wyłącznego charakteru.
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Poprawka 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę 
na terytorium państw członkowskich 
składa się w drodze procedury jednego 
wniosku.

1. Jeżeli wnioski o zezwolenie na pobyt 
i pracę na terytorium państw 
członkowskich są jednoczesne, składa się 
je w drodze procedury jednego wniosku.

Or. en

Poprawka 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wszyscy obywatele krajów trzecich 
mają prawo do złożenia wniosku 
o zezwolenie na pobyt i pracę na 
terytorium państwa członkowskiego. 
Ponadto pracodawcom lub uprawnionym 
pośrednikom zezwala się na składanie 
wniosków w imieniu obywateli krajów 
trzecich.

Or. en

Poprawka 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie rozpatrują 
wniosek i podejmują decyzję o przyznaniu, 
zmianie lub odnowieniu jednego 

2. Państwa członkowskie rozpatrują 
wniosek i podejmują decyzję o przyznaniu, 
zmianie lub odnowieniu jednego 
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zezwolenia, jeżeli wnioskodawca spełnia 
wymogi określone w prawie krajowym. 
Decyzja o przyznaniu, zmianie lub 
odnowieniu jednego zezwolenia dotyczy 
jednego dokumentu, łączącego zezwolenie 
na pobyt i pracę w jednym akcie 
administracyjnym.

zezwolenia, jeżeli wnioskodawca spełnia 
wymogi określone w prawie krajowym. 
Jeżeli wnioski o zezwolenie na pobyt 
i pracę na terytorium państwa 
członkowskiego są składane jednocześnie, 
decyzja o przyznaniu, zmianie lub 
odnowieniu jednego zezwolenia dotyczy 
jednego dokumentu, łączącego zezwolenie 
na pobyt i pracę w jednym akcie 
administracyjnym.

Or. en

Poprawka 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych okolicznościach 
związanych ze skomplikowanym procesem 
rozpatrywania wniosku termin określony 
w akapicie pierwszym można przedłużyć.

W wyjątkowych okolicznościach 
związanych ze skomplikowanym procesem 
rozpatrywania wniosku termin określony 
w akapicie pierwszym można przedłużyć 
na okres do sześciu miesięcy.

Or. en

Poprawka 98
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych okolicznościach 
związanych ze skomplikowanym procesem 
rozpatrywania wniosku termin określony 
w akapicie pierwszym można przedłużyć.

W wyjątkowych okolicznościach 
związanych ze skomplikowanym procesem 
rozpatrywania wniosku termin określony 
w akapicie pierwszym można przedłużyć, 
zgodnie z publicznie określonymi 
kryteriami.
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Or. en

Uzasadnienie

Prawo do złożenia wniosku nadal przysługuje obywatelowi kraju trzeciego, jednak 
pracodawcy powinni mieć możliwość złożeniu wniosku w imieniu pracownika.

Poprawka 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli obywatel kraju trzeciego już 
przebywa w państwie członkowskim, 
wówczas to państwo członkowskie zezwala 
danemu obywatelowi na legalne 
pozostanie na swoim terytorium do czasu, 
gdy nastąpi udzielenie lub odmowa 
jednego zezwolenia oraz wyczerpane 
zostaną wszystkie możliwe środki 
zaskarżenia.

Or. en

Poprawka 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli informacje załączone do wniosku 
są niewłaściwe, wyznaczony organ 
informuje wnioskodawcę, jakie dodatkowe 
informacje powinien przedłożyć. Bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 2, ulega 
wstrzymaniu do czasu otrzymania przez 
władze wymaganych dodatkowych 

4. Jeżeli informacje lub dokumenty
załączone do wniosku są niekompletne 
zgodnie z publicznie określonymi 
kryteriami, właściwy organ informuje 
wnioskodawcę, jakie dodatkowe 
informacje lub dokumenty powinien
przedłożyć. W stosownych przypadkach 
informuje również wnioskodawcę, gdzie 
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informacji. można uzyskać takie informacje lub 
dokumenty. Bieg terminu, o którym mowa 
w ust. 2, ulega wstrzymaniu do czasu 
otrzymania przez władze wymaganych 
dodatkowych informacji. 

Or. en

Poprawka 101
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli informacje załączone do wniosku 
są niewłaściwe, wyznaczony organ 
informuje wnioskodawcę, jakie dodatkowe 
informacje powinien przedłożyć. Bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 2, ulega 
wstrzymaniu do czasu otrzymania przez 
władze wymaganych dodatkowych 
informacji.

4. Jeżeli informacje załączone do wniosku 
są niekompletne zgodnie z publicznie 
określonymi kryteriami, wyznaczony 
organ pisemnie informuje wnioskodawcę, 
jakie dodatkowe informacje powinien 
przedłożyć. Bieg terminu, o którym mowa 
w ust. 2, ulega wstrzymaniu do czasu 
otrzymania przez władze wymaganych 
dodatkowych informacji.

Or. en

Poprawka 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli informacje załączone do wniosku są 
niewłaściwe, wyznaczony organ informuje 
wnioskodawcę, jakie dodatkowe 
informacje powinien przedłożyć. Bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 2, ulega 
wstrzymaniu do czasu otrzymania przez 
władze wymaganych dodatkowych 
informacji.

Jeżeli informacje załączone do wniosku są 
niekompletne zgodnie z publicznie 
określonymi kryteriami, wyznaczony 
organ informuje wnioskodawcę, jakie 
dodatkowe informacje powinien 
przedłożyć. Bieg terminu, o którym mowa 
w ust. 2, ulega wstrzymaniu do czasu 
otrzymania przez władze wymaganych 
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dodatkowych informacji.

Or. en

Poprawka 103
Ioan Enciu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przekazują 
wszystkim posiadaczom jednego 
zezwolenia dodatkowy dokument 
zawierający szczegółowe informacje na 
temat ich praw i obowiązków.

Or. en

Poprawka 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W pisemnym powiadomieniu 
dotyczącym wydania decyzji o odrzuceniu 
wniosku, odmowie przyznania, odmowie 
zmiany lub odmowie odnowienia, 
zawieszeniu bądź wycofaniu jednego 
zezwolenia na podstawie kryteriów 
określonych w prawie krajowym bądź 
wspólnotowym podaje się przyczyny 
wydania takiej decyzji.

1. W pisemnym powiadomieniu 
dotyczącym wydania decyzji o odrzuceniu 
wniosku, odmowie przyznania, odmowie 
zmiany lub odmowie odnowienia, 
zawieszeniu bądź wycofaniu jednego 
zezwolenia na podstawie kryteriów 
określonych w prawie krajowym bądź 
unijnym podaje się przyczyny wydania 
takiej decyzji; przyczyny takie muszą być 
obiektywne, weryfikowalne i przejrzyste.

Or. en
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Poprawka 105
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W pisemnym powiadomieniu 
dotyczącym wydania decyzji o odrzuceniu 
wniosku, odmowie przyznania, odmowie 
zmiany lub odmowie odnowienia, 
zawieszeniu bądź wycofaniu jednego 
zezwolenia na podstawie kryteriów 
określonych w prawie krajowym bądź 
wspólnotowym podaje się przyczyny 
wydania takiej decyzji.

1. W pisemnym powiadomieniu 
dotyczącym wydania decyzji o odrzuceniu 
wniosku, odmowie przyznania, odmowie 
zmiany lub odmowie odnowienia, 
zawieszeniu bądź wycofaniu jednego 
zezwolenia na podstawie obiektywnych 
i weryfikowalnych kryteriów określonych 
w prawie krajowym bądź unijnym podaje 
się przyczyny wydania takiej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie pewności prawnej i zapobieganie arbitralnym decyzjom.

Poprawka 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdą decyzję o odrzuceniu wniosku, 
odmowie przyznania, odmowie zmiany lub 
odmowie odnowienia, zawieszeniu bądź 
wycofaniu jednego zezwolenia można 
zaskarżyć w sądzie danego państwa 
członkowskiego. W pisemnym 
powiadomieniu informuje się o dostępnych 
procedurach i terminie ewentualnego 
zaskarżenia decyzji.

2. Każdą decyzję o odrzuceniu wniosku, 
odmowie przyznania, odmowie zmiany lub 
odmowie odnowienia, zawieszeniu bądź 
wycofaniu jednego zezwolenia można 
zaskarżyć w sądzie danego państwa 
członkowskiego. W takich przypadkach 
obywatele państw trzecich korzystają 
z takich samych gwarancji 
proceduralnych, z jakich mogą korzystać 
obywatele danego państwa 
członkowskiego, w tym, w stosownych 
przypadkach, z wszelkiej bezpłatnej 
pomocy prawnej. W pisemnym 
powiadomieniu informuje się o sądzie lub 
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właściwym organie administracyjnym, do 
którego dana osoba może złożyć 
odwołanie, i terminie takiego odwołania.

Or. en

Poprawka 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdą decyzję o odrzuceniu wniosku, 
odmowie przyznania, odmowie zmiany lub 
odmowie odnowienia, zawieszeniu bądź 
wycofaniu jednego zezwolenia można 
zaskarżyć w sądzie danego państwa 
członkowskiego. W pisemnym 
powiadomieniu informuje się o dostępnych 
procedurach i terminie ewentualnego 
zaskarżenia decyzji.

2. Każdą decyzję o odrzuceniu wniosku, 
odmowie przyznania, odmowie zmiany lub 
odmowie odnowienia, zawieszeniu bądź 
wycofaniu jednego zezwolenia można 
zaskarżyć w sądzie danego państwa 
członkowskiego. W pisemnym 
powiadomieniu informuje się o sądzie lub 
organie administracyjnym, do którego 
dana osoba może złożyć odwołanie, 
i terminie odwołania. 

Or. en

Poprawka 108
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdą decyzję o odrzuceniu wniosku, 
odmowie przyznania, odmowie zmiany lub 
odmowie odnowienia, zawieszeniu bądź 
wycofaniu jednego zezwolenia można 
zaskarżyć w sądzie danego państwa 
członkowskiego. W pisemnym 
powiadomieniu informuje się o dostępnych 
procedurach i terminie ewentualnego 
zaskarżenia decyzji.

2. Każdą decyzję o odrzuceniu wniosku, 
odmowie przyznania, odmowie zmiany lub 
odmowie odnowienia, zawieszeniu bądź 
wycofaniu jednego zezwolenia można 
zaskarżyć w sądzie danego państwa 
członkowskiego. W pisemnym 
powiadomieniu informuje się o sądzie lub 
organie administracyjnym, do którego 
dana osoba może złożyć odwołanie, 
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i terminie wniesienia odwołania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka uściśla, że procedury odwoławcze powinny być zawsze dostępne.

Poprawka 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu powiadomienia 
obywatela kraju trzeciego i jego przyszłego 
pracodawcy o wszelkiej dokumentacji 
potrzebnej do uzupełnienia wniosku.

Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu automatycznego, 
niezwłocznego i wyczerpującego
powiadomienia obywatela kraju trzeciego 
i jego przyszłego pracodawcy o wszelkiej 
dokumentacji potrzebnej do uzupełnienia 
wniosku.

Or. en

Poprawka 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą pobierać od 
wnioskodawców opłaty za rozpatrzenie 
wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
Wysokość opłat należy ustalać w sposób 
proporcjonalny; mogą one opierać się na 
zasadzie usługi faktycznie wyświadczonej.

Państwa członkowskie nie mogą pobierać 
od wnioskodawców opłat za rozpatrzenie 
wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en
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Poprawka 111
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą pobierać od 
wnioskodawców opłaty za rozpatrzenie 
wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
Wysokość opłat należy ustalać w sposób 
proporcjonalny; mogą one opierać się na 
zasadzie usługi faktycznie wyświadczonej.

Państwa członkowskie mogą pobierać od 
wnioskodawców opłaty za rozpatrzenie 
wniosku zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
Wysokość opłat jest proporcjonalna 
i przystępna oraz nie przekracza 
rzeczywistych kosztów ponoszonych przez 
administrację krajową.

Or. en

Poprawka 112
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczom jednego zezwolenia prawo 
do zmiany pracodawcy w przypadku, gdy 
ich umowa zostanie rozwiązana z przyczyn 
niezależnych od woli pracownika; w razie 
konfliktu między pracownikiem 
a pracodawcą posiadacz jednego 
zezwolenia ma prawo do pozostania na 
terytorium UE przez czas konieczny do 
ostatecznego uregulowania wszystkich 
związanych z tym kwestii prawnych;

Or. en
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Poprawka 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pobytu w innym państwie 
członkowskim przez krótkie okresy 
nieprzekraczające trzech miesięcy;

Or. en

Poprawka 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) swobodnego dostępu do całego 
terytorium państwa członkowskiego 
wydającego jedno zezwolenie, 
z zachowaniem ograniczeń określonych 
w ustawodawstwie krajowym ze względów 
bezpieczeństwa;

c) swobodnego dostępu do całego 
terytorium państwa członkowskiego 
wydającego jedno zezwolenie; państwa 
członkowskie mogą nałożyć restrykcje 
terytorialne na zezwolenie na pobyt 
i pracę z zachowaniem ograniczeń 
określonych w ustawodawstwie krajowym 
ze względów bezpieczeństwa, tylko wtedy, 
gdy takie same restrykcje dotyczą ich 
własnych obywateli;

Or. en

Poprawka 115
Vilija Blinkevičiūtė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) swobodnego dostępu do całego c) swobodnego dostępu do całego 
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terytorium państwa członkowskiego 
wydającego jedno zezwolenie, 
z zachowaniem ograniczeń określonych 
w ustawodawstwie krajowym ze względów 
bezpieczeństwa;

terytorium państwa członkowskiego 
wydającego jedno zezwolenie; państwa 
członkowskie mogą nałożyć restrykcje 
terytorialne na zezwolenie na pobyt 
i pracę z zachowaniem ograniczeń 
określonych w ustawodawstwie krajowym 
ze względów bezpieczeństwa, tylko wtedy, 
gdy takie same restrykcje dotyczą ich 
własnych obywateli; 

Or. en

Uzasadnienie

Restrykcje terytorialne nie powinny być przedmiotem arbitralnych decyzji.

Poprawka 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z końcem okresu ważności jednego 
zezwolenia państwa członkowskie mogą, 
otrzymawszy odpowiedni wniosek, udzielić 
zezwolenia na pobyt na maksymalny okres 
6 miesięcy w celu poszukiwania pracy. 
W tym okresie dane osoby korzystają 
z takiej samej pomocy w znalezieniu 
zatrudnienia, jaka przysługuje 
obywatelom danego państwa 
członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 117
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacz jednego zezwolenia ma prawo 
do aktualizacji tego zezwolenie przy 
zmianie pracodawcy i do przedłużenia 
tego zezwolenia przy zawieraniu nowej 
umowy z pracodawcą w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Czasowe bezrobocie

1. Bezrobocie nie stanowi samo w sobie 
przyczyny wycofania zezwolenia, chyba że 
okres bezrobocia przekracza 6 kolejnych 
miesięcy.
2. W tym okresie obywatelom krajów 
trzecich zezwala się na poszukiwanie 
i podejmowanie pracy, przy czym 
korzystają oni z takiej samej pomocy 
w znalezieniu zatrudnienia, jaka 
przysługuje obywatelom danego państwa 
członkowskiego

Or. en
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Poprawka 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Notyfikacja decyzji

Powiadomienia i informacje, o których 
mowa w art. 5, 8 i 9, przekazywane są 
w taki sposób, aby osoba składająca 
wniosek mogła zrozumieć ich treść
i konsekwencje.

Or. en

Poprawka 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Okresowo, a po raz pierwszy nie później 
niż trzy lata po dacie określonej w art. 16, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stosowania niniejszej dyrektywy 
w państwach członkowskich oraz 
przedstawia propozycje zmian, które uzna 
za niezbędne.

1. Okresowo, a po raz pierwszy nie później 
niż dwa lata po dacie określonej w art. 16, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stosowania niniejszej dyrektywy 
w państwach członkowskich oraz 
przedstawia propozycje zmian, które uzna 
za niezbędne. 

Or. en
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Poprawka 121
Kinga Gál

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[…]. Niezwłocznie przekażą one Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[trzy lata po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy]. Niezwłocznie przekażą one 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami 
a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie
Aby osiągnąć cele tego aktu ustawodawczego, państwa członkowskie będą musiały 
wprowadzić podstawowe uregulowania prawne oraz nowe struktury instytucjonalne, 
administracyjne i finansowe. Ten instrument prawny należy uznać za ważny nowy krok 
w stronę legalnej migracji obywateli krajów trzecich. Dlatego tekst powinien przewidywać 
okres 3 lat na transpozycję przepisów do prawa krajowego państw członkowskich.


