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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając dyrektywę Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w 
sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o 
warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy1,

1. wzywa państwa członkowskie i Komisję do rozwijania polityki UE w zakresie 
zwalczania bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji, wyzyskiwania pracowników 
migrujących w UE i nadużywania ich praw wynikającego z niewystarczającej 
znajomości języków i praw mających zastosowanie do ich zatrudnienia w 
przyjmującym państwie członkowskim;

2. zwraca uwagę, że promowanie mobilności pracowników w oparciu o prawo 
europejskie należy uzupełnić unijnymi przepisami prawnymi przewidującymi 
skuteczne sankcje, działania naprawcze i rekompensaty w przypadku naruszenia praw 
pracowników;

3. apeluje o bliższą i skuteczniejszą współpracę między właściwymi organami 
krajowymi w zakresie sprawdzania zgodności umów o pracę z prawem krajowym i 
prawem UE; zauważa, że należy zagwarantować wzajemne wsparcie i wymianę 
informacji między państwami członkowskimi w przypadku naruszenia prawa;

4. nalega, aby państwa członkowskie przyspieszyły wdrażanie dyrektywy 91/533/EWG 
dotyczącej minimalnego zakresu informacji, jakie pracownicy powinni otrzymywać 
od swoich pracodawców na temat ich stosunku pracy, w tym wszystkich 
odpowiednich postanowień dotyczących ich sytuacji zatrudnienia w przyjmującym 
państwie członkowskim;

5. wskazuje, że zwiększona mobilność pracowników wymaga również aktywnego 
zaangażowania partnerów społecznych, w szczególności związków zawodowych, w 
celu zapewnienia zainteresowanym pracownikom, zwłaszcza pracownikom 
pracującym tymczasowo za granicą, odpowiednich i skutecznych informacji, wsparcia 
i ochrony w odniesieniu do ich praw socjalnych i pracowniczych;

6. nalega, aby państwa członkowskie bardziej rygorystycznie kontrolowały 
funkcjonowanie agencji pośrednictwa pracy w celu zapewnienia przestrzegania praw 
pracowników migrujących w UE.

                                               
1 Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s. 32.


