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_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Swobodny przepływ pracowników jest 

podstawową swobodą, z której korzystają 

obywatele UE, oraz jednym z filarów 

rynku wewnętrznego zapisanych w art. 45 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Jego wdraŜanie jest 

doprecyzowane w prawie Unii mającym na 

celu zagwarantowanie pełnego korzystania 

z praw przyznanych obywatelom Unii 

i członkom ich rodzin. 

(1) Swobodny przepływ pracowników jest 

podstawową swobodą, z której korzystają 

obywatele UE, oraz jednym z filarów 

rynku wewnętrznego zapisanych w art. 45 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Jego wdraŜanie jest 

doprecyzowane w prawie Unii mającym na 

celu zagwarantowanie pełnego korzystania 

z praw przyznanych obywatelom Unii i 

członkom ich rodzin, jak określono w art. 

2 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady
27a
. 

Niezwykle istotne jest zadbanie o to, by w 

ramach tej podstawowej swobody zawsze 

uwzględniano zasadę równości męŜczyzn i 

kobiet oraz wspieranie równości szans w 

całej Unii. 

 ______________ 

 27a 
Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 



 

 

 PE529.592/ 2 

 PL 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 

obywateli Unii i członków ich rodzin do 

swobodnego przemieszczania się i pobytu 

na terytorium państw członkowskich, 

zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 

1612/68 i uchylająca dyrektywy 

64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 

73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 

90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG 

(Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77). 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Swobodny przepływ pracowników jest 

równieŜ kluczowym warunkiem rozwoju 

prawdziwego unijnego rynku pracy, 

umoŜliwiającego pracownikom 

przenoszenie się z regionów o duŜym 

bezrobociu do regionów, w których 

występują niedobory siły roboczej, 

znalezienie przez większą liczbę osób 

miejsc pracy bardziej odpowiadających ich 

umiejętnościom oraz dostosowywanie 

podaŜy miejsc prac do popytu. 

(2) Swobodny przepływ pracowników jest 

równieŜ kluczowym warunkiem rozwoju 

prawdziwego unijnego rynku pracy, 

umoŜliwiającego pracownikom 

przenoszenie się do regionów, w których 

występują niedobory siły roboczej oraz 

oferującego większe moŜliwości 

zatrudnienia, znalezienie przez większą 

liczbę osób miejsc pracy bardziej 

odpowiadających ich umiejętnościom oraz 

dostosowywanie podaŜy miejsc prac do 

popytu. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Swobodny przepływ pracowników 

oznacza prawo kaŜdego obywatela do 

przemieszczenia się do innego państwa 

członkowskiego i przebywania tam w celu 

podjęcia pracy. Prawo to chroni 

pracowników przed dyskryminacją ze 

względu na przynaleŜność państwową w 

dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 

innych warunków pracy przez zapewnienie 

(3) Swobodny przepływ pracowników 

oznacza prawo kaŜdego obywatela do 

przemieszczenia się do innego państwa 

członkowskiego i przebywania tam w celu 

podjęcia pracy. Prawo to chroni 

pracowników przed dyskryminacją ze 

względu na przynaleŜność państwową w 

dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i 

innych warunków pracy, w tym 
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im traktowania na równi z obywatelami 

tego państwa członkowskiego. NaleŜy 

odróŜnić swobodny przepływ 

pracowników od swobody świadczenia 

usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw 

do świadczenia usług w innym państwie 

członkowskim i do tymczasowego 

wysyłania („delegowania”) w tym celu 

swoich pracowników do wykonania tam 

koniecznych prac. 

zwalniania, uprawnień podatkowych i 

socjalnych, przez zapewnienie im 

traktowania na równi z obywatelami tego 

państwa członkowskiego na podstawie 

prawa krajowego lub porozumień 

zbiorowych. Prawa te powinny 

przysługiwać bez dyskryminacji 

pracownikom zatrudnionym na stałe, 

pracownikom sezonowym i 

przygranicznym, których miejsce pracy i 

miejsce zamieszkania znajdują się w 

innych państwach członkowskich, a takŜe 

przez osoby prowadzące działalność w 

celu świadczenia usług (pracownicy UE). 

NaleŜy odróŜnić swobodny przepływ 

pracowników od swobody świadczenia 

usług, obejmującej prawo przedsiębiorstw 

do świadczenia usług w innym państwie 

członkowskim i do tymczasowego 

wysyłania („delegowania”) w tym celu 

swoich pracowników do wykonania tam 

koniecznych prac. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Odnośnie do korzystania przez 

pracowników i ich rodzin z prawa do 

swobodnego przepływu w art. 45 Traktatu 

przyznano istotne prawa umoŜliwiające 

korzystanie z tej podstawowej swobody, 

określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 

dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

swobodnego przepływu pracowników 

wewnątrz Unii
28

. 

(4) Prawo do swobodnego przepływu 

pracowników ma duŜy wpływ na Ŝycie 

rodzinne pracowników UE i ich 

partnerów oraz na dokonywane przez nich 

wybory dotyczące kształcenia i kariery 

zawodowej. Odnośnie do korzystania przez 

pracowników UE i ich rodzin z prawa do 

swobodnego przepływu w art. 45 Traktatu 

przyznano istotne prawa umoŜliwiające 

korzystanie z tej podstawowej swobody, 

określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 

dnia 5 kwietnia 2011 r.
28
 i dyrektywie 

2004/38/WE. Stosując rozporządzenie 

(UE) 492/2011, dyrektywę 2004/38/WE 

oraz niniejszą dyrektywę, państwa 

członkowskie nie powinny dyskryminować 

pracowników UE i członków ich rodzin z 

jakichkolwiek przyczyn ujętych w art. 21 
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Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, włącznie z orientacją 

seksualną. 

_____________ ______________ 

28
 Dz.U. L 141 z 27.5.2011, str. 1. 

28 
Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 

dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

swobodnego przepływu pracowników 

wewnątrz Unii (Dz.U. L 141 z 27.5.2011, 

s. 1). 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Państwa członkowskie powinny 

zapewnić wzajemne uznawanie róŜnego 

rodzaju zarejestrowanych związków 

partnerskich oraz praw z nich 

wynikających, aby uniknąć dyskryminacji 

ze względu na orientację seksualną lub 

osobiste wybory migrujących 

pracowników. Państwa członkowskie 

powinny takŜe zapewnić przestrzeganie 

praw osób adoptujących dzieci, tak by 

mogły one przemieszczać się do innego 

państwa członkowskiego w celu podjęcia 

pracy.  

 

Poprawka 6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 

swobodnego przepływu pracowników jest 

jednak nadal duŜym wyzwaniem, a wielu 

pracowników jest często nieświadomych 

swoich praw w tym zakresie. Kiedy 

przemieszczają się między państwami Unii 

Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 

względu na przynaleŜność państwową. 

(5) Efektywne korzystanie z prawa do 

swobodnego przepływu pracowników jest 

nadal duŜym wyzwaniem, a wielu 

pracowników, pracodawców i urzędników 

jest często nieświadomych praw obywateli 

UE w tym zakresie. Kiedy pracownicy UE 

przemieszczają się między państwami Unii 

Europejskiej, nadal są dyskryminowani ze 
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Istnieją zatem róŜnice między samymi 

przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 

które naleŜy zlikwidować. 

względu na przynaleŜność państwową, a w 

przypadku pracowników przygranicznych 

– ze względu na miejsce zamieszkania. 

Istnieją zatem róŜnice między samymi 

przepisami a ich stosowaniem w praktyce, 

które naleŜy zlikwidować. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W opublikowanym w lipcu 2010 r. 

komunikacie „Potwierdzenie zasady 

swobodnego przepływu pracowników: 

prawa oraz główne zmiany”
29

 Komisja 

zapowiedziała, Ŝe zastanowi się nad 

sposobem podejścia do nowych potrzeb i 

wyzwań (szczególnie w świetle nowych 

modeli mobilności) dotyczących 

pracowników migrujących i członków ich 

rodzin, oraz Ŝe w kontekście nowej 

strategii dla jednolitego rynku określi 

sposoby promowania i usprawniania 

mechanizmów efektywnego wdraŜania 

zasady równego traktowania w odniesieniu 

do pracowników unijnych i członków ich 

rodzin korzystających z prawa do 

swobodnego przepływu. 

(6) W opublikowanym w lipcu 2010 r. 

komunikacie „Potwierdzenie zasady 

swobodnego przepływu pracowników: 

prawa oraz główne zmiany”
29

 Komisja 

zapowiedziała, Ŝe zastanowi się nad 

sposobem podejścia do nowych potrzeb i 

wyzwań (szczególnie w świetle nowych 

modeli mobilności) dotyczących 

pracowników UE i członków ich rodzin, 

oraz Ŝe w kontekście nowej strategii dla 

jednolitego rynku określi sposoby 

promowania i usprawniania mechanizmów 

efektywnego wdraŜania zasady równego 

traktowania w odniesieniu do 

pracowników unijnych i członków ich 

rodzin korzystających z prawa do 

swobodnego przepływu. 

_______________ _____________ 

29 
COM (2010)373 final z dnia 13 lipca 

2010 r. 

29 
COM (2010)373 final z dnia 13 lipca 

2010 r. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) W dniu 15 grudnia 2011 r. Parlament 

Europejski przyjął rezolucję w sprawie 

swobodnego przepływu pracowników 

wewnątrz Unii Europejskiej, w której 

wyraźnie wezwał do wprowadzenia 
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środków, które zapewnią stosowanie tego 

prawa w stosunku do obywateli Unii z 

korzyścią dla całej Unii Europejskiej, a 

takŜe dla szybszego ukończenia tworzenia 

jednolitego rynku i stworzenia unijnego 

rynku pracy. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W sprawozdaniu na temat 

obywatelstwa UE za rok 2010 pt. 

„Usuwanie przeszkód w zakresie praw 

obywatelskich UE” z dnia 27 października 

2010 r.
30

 Komisja wskazała rozbieŜne i 

nieprawidłowe stosowanie prawa unijnego 

w dziedzinie swobodnego przepływu jako 

jedną z głównych przeszkód napotykanych 

przez obywateli Unii w skutecznym 

korzystaniu z ich praw wynikających z 

przepisów unijnych. W związku z 

powyŜszym Komisja ogłosiła swój zamiar 

podjęcia działań w celu ułatwienia 

swobodnego przepływu obywateli UE oraz 

pochodzących z państw trzecich członków 

ich rodzin przy rygorystycznym 

egzekwowaniu unijnych przepisów – w 

tym przepisów o zakazie dyskryminacji – 

przez wspieranie dobrych praktyk, 

szerzenie praktycznej znajomości 

przepisów UE oraz intensywniejsze 

rozpowszechnianie informacji na temat 

prawa obywateli do swobodnego 

przepływu (sprawozdanie na temat 

obywatelstwa unijnego za rok 2010, 

działanie 15). 

(7) W sprawozdaniu na temat 

obywatelstwa UE za rok 2010 pt. 

„Usuwanie przeszkód w zakresie praw 

obywatelskich UE” z dnia 27 października 

2010 r. Komisja wskazała rozbieŜne i 

nieprawidłowe stosowanie prawa unijnego 

w dziedzinie swobodnego przepływu jako 

jedną z głównych przeszkód napotykanych 

przez obywateli Unii w skutecznym 

korzystaniu z ich praw wynikających z 

przepisów unijnych. Nieuznawanie 

dyplomów innych krajów UE równieŜ 

tworzy przeszkodę. W związku z 

powyŜszym Komisja ogłosiła swój zamiar 

podjęcia działań w celu ułatwienia 

swobodnego przepływu obywateli UE oraz 

pochodzących z państw trzecich członków 

ich rodzin przy rygorystycznym 

egzekwowaniu unijnych przepisów – w 

tym przepisów o zakazie dyskryminacji – 

przez wspieranie dobrych praktyk, 

szerzenie praktycznej znajomości 

przepisów UE oraz intensywniejsze 

rozpowszechnianie informacji na temat 

prawa obywateli do swobodnego 

przepływu (sprawozdanie na temat 

obywatelstwa unijnego za rok 2010, 

działanie 15) i odpowiednich przepisów 

innych aktów prawnych. Ponadto Komisja 

Europejska w swoim sprawozdaniu z 2013 

r. na temat obywatelstwa UE
5
 zajęła się 

potrzebą usunięcia przeszkód 

administracyjnych i uproszczenia 

procedur dla obywateli UE mieszkających, 

pracujących i podróŜujących w UE. 
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Wolna od dyskryminacji dostępność 

instrumentów ułatwiających obywatelom 

dostęp do przysługujących im praw do 

swobodnego przepływu powinna być 

integralną częścią tego procesu. 

 __________________ 

30
 COM(2010)603 

30
 COM(2010)603 

 30a
 COM(2013)0269

 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W opublikowanym dnia 18 kwietnia 

2012 r. pakiecie dotyczącym zatrudnienia 

(komunikacie Komisji „W kierunku 

odnowy gospodarczej sprzyjającej 

zatrudnieniu”)
31

 Komisja ogłosiła, Ŝe 

zamierza „przedstawić wniosek 

ustawodawczy w sprawie wsparcia 

mobilnych pracowników (poprzez 

informowanie i doradztwo) w 

wykonywaniu praw przysługujących na 

mocy Traktatu i rozporządzenia 492/2011 

w sprawie swobodnego przepływu 

pracowników wewnątrz Unii”. 

(8) W opublikowanym dnia 18 kwietnia 

2012 r. pakiecie dotyczącym zatrudnienia 

(komunikacie Komisji „W kierunku 

odnowy gospodarczej sprzyjającej 

zatrudnieniu”) Komisja ogłosiła, Ŝe 

zamierza „przedstawić wniosek 

ustawodawczy w sprawie wsparcia 

mobilnych pracowników (poprzez 

informowanie i doradztwo) w 

wykonywaniu praw przysługujących na 

mocy Traktatu i rozporządzenia 492/2011 

w sprawie swobodnego przepływu 

pracowników wewnątrz Unii” oraz 

wezwała państwa członkowskie do 

szerszego informowania o prawach 

przyznanych na mocy prawa Unii w 

zakresie niedyskryminacji, równości płci i 

swobodnego przepływu pracowników oraz 

zapewnienia ich egzekwowania, a takŜe do 

umoŜliwienia i ułatwienia obywatelom UE 

dostępu do stanowisk w sektorach 

publicznych tych państw zgodnie z 

prawem UE i jego wykładnią dokonaną 

przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. Komisja zaapelowała 

równieŜ do państw członkowskich o 

zapewnienie pełnego stosowania 

dyrektywy 2006/54/WE w sprawie 

wprowadzenia w Ŝycie zasady równości 

szans oraz równego traktowania kobiet i 
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męŜczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 

pracy. 

_________________ ______________ 

31 
COM (2012)173 final z dnia 18 kwietnia 

2012 r. 

31 
COM (2012)173 final z dnia 18 kwietnia 

2012 r. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Odpowiednie i skuteczne stosowanie 

oraz egzekwowanie przepisów mają 

zasadnicze znaczenie dla ochrony praw 

pracowników, natomiast niewystarczające 

egzekwowanie zmniejsza skuteczność 

stosowanych w tej dziedzinie przepisów 

unijnych. 

(9) Odpowiednie i skuteczne stosowanie 

prawa europejskiego oraz środki 

egzekwowania przepisów, a takŜe szersze 

informowanie mają zasadnicze znaczenie 

dla ochrony praw pracowników i 

zapewnienia równego traktowania, 

natomiast niewystarczające egzekwowanie 

postanowień art. 45 TFUE oraz przepisów 

rozporządzenia (UE) nr 492/2011 

zmniejsza skuteczność stosowanych w tej 

dziedzinie przepisów unijnych i zagraŜa 

prawom i ochronie pracowników UE. W 

tym celu Unia powinna działać we 

właściwie zrównowaŜony sposób, unikając 

potencjalnych luk prawnych. 

Prawodawstwo powinno uwzględniać 

prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, 

jak i pracownika. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Bardziej skuteczne i jednolite 

stosowanie praw przyznanych na mocy 

przepisów unijnych w zakresie 

swobodnego przepływu pracowników jest 

równieŜ niezbędne dla odpowiedniego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

(10) Bardziej skuteczne i jednolite 

stosowanie praw przyznanych na mocy 

przepisów unijnych w zakresie 

swobodnego przepływu pracowników bez 

dokonywania fragmentaryzacji odnośnych 

grup jest równieŜ niezbędne dla 

odpowiedniego funkcjonowania rynku 
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wewnętrznego. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) NaleŜy usprawnić stosowanie i 

monitorowanie przepisów unijnych w 

zakresie swobodnego przepływu, aby 

pracownicy byli lepiej poinformowani o 

swoich prawach oraz aby moŜna było im 

pomagać i chronić ich przy korzystaniu 

przez nich ze swoich praw oraz 

przeciwdziałać obchodzeniu przepisów 

przez organy publiczne i pracodawców 

publicznych lub prywatnych. 

(11) NaleŜy usprawnić stosowanie i 

monitorowanie przepisów unijnych w 

zakresie swobodnego przepływu 

pracowników, aby pracownicy oraz 

pracodawcy i ich przedstawiciele, a takŜe 

urzędnicy byli lepiej poinformowani o 

prawach do swobodnego przepływu oraz 

aby moŜna było pomagać pracownikom i 

ich rodzinom oraz chronić ich przy 

korzystaniu przez nich ze swoich praw 

oraz przeciwdziałać obchodzeniu 

przepisów przez organy publiczne i 

pracodawców publicznych lub prywatnych. 

W tym kontekście państwa członkowskie 

powinny takŜe skupić się na skutkach 

ubocznych zwiększonej mobilności, takich 

jak drenaŜ mózgów czy odpływ młodych 

obywateli. W tym celu naleŜy wprowadzić 

w Ŝycie i stale monitorować stosowanie 

dyrektywy Rady 91/533/EWG
31a
. Ponadto 

pracownicy powinni otrzymywać od 

państw członkowskich informacje o 

swoich prawach. 

 _________________ 

 31a
Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 

października 1991 r. w sprawie obowiązku 

pracodawcy dotyczącego informowania 

pracowników o warunkach stosowanych 

do umowy lub stosunku pracy (Dz. U. L 

288 z 18.10.1991, s. 32).  
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) W celu pełnego wykorzystania 

rynku pracy i ułatwienia mobilności 

obywatelom i rezydentom UE Komisja 

powinna rozwaŜyć moŜliwość 

wprowadzenia opcjonalnego, 

dobrowolnego, indywidualnego i 

nadrzędnego „29. systemu”, który miałby 

uzupełniać krajowe systemy 

zabezpieczenia społecznego. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 

przepisów prawa materialnego 

dotyczącego praw pracowników do 

swobodnego przepływu w celu podjęcia 

pracy oraz monitorowanie zgodności z tym 

przepisami, państwa członkowskie 

powinny przedsięwziąć odpowiednie 

środki w celu ochrony pracowników przed 

dyskryminacją ze względu na 

przynaleŜność państwową oraz 

nieuzasadnionymi przeszkodami w 

korzystaniu z tego prawa. 

(12) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 

przepisów prawa materialnego 

dotyczącego praw pracowników UE do 

swobodnego przepływu i równego 

traktowania w celu podjęcia pracy oraz 

monitorowanie zgodności z tym 

przepisami, państwa członkowskie 

powinny przedsięwziąć odpowiednie 

środki w celu ochrony pracowników przed 

dyskryminacją ze względu na 

przynaleŜność państwową oraz 

nieuzasadnionymi przeszkodami w 

korzystaniu z tego prawa, w tym 

przypadkami podwójnego opodatkowania. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Zgodnie z licznymi orzeczeniami 

Trybunału Sprawiedliwości
31b
 odstępstwa 
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od podstawowej zasady swobodnego 

przepływu pracowników na podstawie art. 

45 ust. 4 TFUE powinny ograniczać się 

do stanowisk wiąŜących się z 

bezpośrednim lub pośrednim 

wykonywaniem uprawnień powierzonych 

na mocy prawa publicznego oraz 

obowiązków mających na celu 

zabezpieczenie ogólnego interesu 

państwa. Państwa członkowskie powinny 

określić, które zawody są zastrzeŜone dla 

ich obywateli na podstawie art. 45 ust. 4 

TFUE. 

 __________________ 

 
31b 
np. sprawa C-225/85 Komisja 

przeciwko Włochom, Rec. [1987] s. 2625; 

sprawa C-47/02 Albert Anker i in. 

przeciwko Bundesrepublik Deutschland, 

Rec. [2003] s.I-10471; sprawa C-149/79 

Komisja przeciwko Belgii, Rec. [1980] s. 

I-03881. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W tym kontekście pracownicy, którzy 

doświadczyli dyskryminacji ze względu na 

przynaleŜność państwową lub 

nieuzasadnionego ograniczenia w 

korzystaniu z prawa do swobodnego 

przepływu, powinni dysponować 

odpowiednimi i skutecznymi środkami 

ochrony prawnej oraz środkami 

dochodzenia praw. JeŜeli państwa 

członkowskie ustanawiają jedynie 

procedury administracyjne, powinny 

zapewnić moŜliwość zaskarŜenia decyzji 

administracyjnych przed sądem, zgodnie z 

art. 47 Karty praw podstawowych. 

(14) W tym kontekście pracownicy unijni, 

którzy doświadczyli dyskryminacji ze 

względu na przynaleŜność państwową lub 

nieuzasadnionego ograniczenia w 

korzystaniu z prawa do swobodnego 

przepływu, muszą otrzymać odpowiednie i 

skuteczne środki ochrony prawnej oraz 

środki dochodzenia praw. Państwa 

członkowskie powinny podejmować środki 

w celu zapewnienia faktycznej i skutecznej 

ochrony prawnej, w tym środki mające 

wobec pracodawców skuteczny wpływ 

odstraszający. JeŜeli państwa 

członkowskie ustanawiają jedynie 

procedury administracyjne, powinny 

zapewnić moŜliwość zaskarŜenia decyzji 

administracyjnych przed sądem, zgodnie z 

art. 47 Karty praw podstawowych. 

Państwa członkowskie powinny dbać o to, 
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aby w ramach postępowania sądowego lub 

administracyjnego pracodawcy nie 

uniemoŜliwiali pracownikom korzystania 

z ich praw. Państwa członkowskie 

powinny takŜe zapewnić, zgodnie z 

prawem i praktykami krajowymi, Ŝe 

istnieją niezbędne mechanizmy 

zapewniające pracownikom moŜliwość 

ubiegania się o odpowiednie 

rekompensaty za poniesione szkody i 

otrzymywania ich. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W celu zapewnienia bardziej 

skutecznej ochrony stowarzyszenia lub 

podmioty prawne powinny mieć równieŜ 

moŜliwość wszczynania postępowań, na 

zasadach określonych przez państwo 

członkowskie, w imieniu ofiary lub w celu 

udzielenia jej wsparcia, bez uszczerbku dla 

krajowych reguł procesowych dotyczących 

zastępstwa prawego i obrony przed sądem. 

(15) W celu zapewnienia bardziej 

skutecznej ochrony związki zawodowe, 

stowarzyszenia, organizacje lub inne 

odpowiednie podmioty prawne, które 

mogą reprezentować interesy prawne lub 

zbiorowe pracowników, powinny mieć 

równieŜ moŜliwość wszczynania 

postępowań, zgodnie z ustawodawstwem i 

praktykami państwa członkowskiego, w 

imieniu ofiary lub w celu udzielenia jej 

wsparcia, bez uszczerbku dla krajowych 

reguł procesowych dotyczących zastępstwa 

prawego i obrony przed sądem. NaleŜy 

zachęcać państwa członkowskie do 

wdraŜania zalecenia Komisji C(2013)3539 

z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie 

wspólnych zasad dotyczących 

mechanizmów zbiorowego dochodzenia 

roszczeń o zaprzestanie bezprawnych 

praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych 

w państwach członkowskich, dotyczących 

naruszeń praw przyznanych na mocy 

prawa Unii oraz do ułatwiania 

funkcjonowania jej mechanizmu 

skutecznej ochrony pracowników. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W odniesieniu do terminów 

przewidzianych w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 

oraz zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości
32

 terminy te powinny być 

takiej natury, Ŝe nie mogą być postrzegane 

jako oznaczające, Ŝe korzystanie z praw 

przyznanych przez prawo unijne w 

dziedzinie swobodnego przepływu 

pracowników jest praktycznie niemoŜliwe 

lub bardzo utrudnione. 

(16) W odniesieniu do terminów 

przewidzianych w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 

oraz zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości
32

 terminy te powinny być 

takiej natury, Ŝe nie mogą być postrzegane 

jako oznaczające, Ŝe korzystanie z praw 

przyznanych przez prawo unijne w 

dziedzinie swobodnego przepływu 

pracowników jest praktycznie niemoŜliwe 

lub bardzo utrudnione. W przypadku 

udowodnienia celowego działania 

zmierzającego do utrudnienia 

wykonywania praw przyznanych na 

podstawie prawa Unii naleŜy nałoŜyć 

odpowiednie sankcje. 

_______________ ______________ 

32
 Wyrok z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie 

C-78/98 Preston, Rec. 2000, s. I-03201. 

32
 Wyrok z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie 

C-78/98 Preston, Rec. 2000, s. I-03201. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Sama ochrona przed dyskryminacją ze 

względu na przynaleŜność państwowa 

zostałaby wzmocniona dzięki istnieniu 

organizacji w kaŜdym państwie 

członkowskim, które mają kompetencje w 

dziedzinie promowania równego 

traktowania, analizowania problemów w 

konkretnych przypadkach dotyczących 

obywateli, poszukiwania moŜliwych 

rozwiązań i udzielania specyficznej 

pomocy pracownikom unijnym 

korzystającym z prawa do swobodnego 

przepływu. 

(17) Sama ochrona przed dyskryminacją ze 

względu na przynaleŜność państwowa 

zostałaby wzmocniona dzięki istnieniu 

niezaleŜnych i skutecznych organizacji w 

kaŜdym państwie członkowskim, które 

mają kompetencje w dziedzinie 

promowania równego traktowania, 

analizowania problemów w konkretnych 

przypadkach dotyczących obywateli, 

poszukiwania moŜliwych rozwiązań i 

udzielania specyficznej pomocy 

pracownikom UE korzystającym z prawa 

do swobodnego przepływu. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Decyzję, czy zadania, o których mowa 

w art. 5 niniejszej dyrektywy, powierzone 

zostaną juŜ istniejącemu organowi 

zajmującemu się innymi przyczynami 

dyskryminacji, pozostawia się państwom 

członkowskim. JeŜeli zadania wynikające z 

art. 5 wejdą w zakres kompetencji juŜ 

istniejącego organu lub struktury, państwo 

członkowskie zapewnia przydzielenie 

istniejącemu organowi odpowiednich 

zasobów na wykonywanie dodatkowych 

zadań, tak aby mógł on nadal wykonywać 

swoje dotychczasowe zadania. 

(18) Zachęca się państwa członkowskie, 

aby powierzyły zadania, o których mowa w 

art. 5 niniejszej dyrektywy, juŜ 

istniejącemu organowi ds. równości 

wyznaczonemu zgodnie z art. 13 

dyrektywy 2000/43/WE lub zajmującemu 

się innymi przyczynami dyskryminacji. 

JeŜeli zadania wynikające z art. 5 wejdą w 

zakres kompetencji juŜ istniejącego organu 

lub struktury, państwo członkowskie 

zapewnia przydzielenie istniejącemu 

organowi odpowiednich zasobów 

dodatkowych na wykonywanie 

dodatkowych zadań, tak aby organ ten 

mógł w sposób skuteczny i odpowiedni 

spełniać wszystkie funkcje, a zwłaszcza 

aby mógł on nadal wykonywać swoje 

dotychczasowe zadania. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Zachęca się Komisję i państwa 

członkowskie do stworzenia europejskiej 

sieci krajowych punktów kontaktowych 

słuŜącej wymianie najlepszych praktyk 

oraz poprawie współpracy między 

państwami członkowskimi w zakresie 

ułatwiania swobodnego przepływu 

pracowników. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18b) Struktury, organy i krajowe punkty 

kontaktowe zachęca się do współpracy z 
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organami i organizacjami 

odpowiedzialnymi za ustalenia w zakresie 

koordynacji na podstawie rozporządzenia 

(WE) nr 883/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady
32b
. Powinny takŜe 

współpracować z inspektorami pracy, tam 

gdzie ma to zastosowanie. 

 ______________ 

 32b
 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 

dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 

1). 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Państwa członkowskie powinny 

wspierać tworzenie synergii z istniejącymi 

narzędziami słuŜącymi udzielaniu 

informacji oraz wsparcia na szczeblu 

unijnym i w tym celu powinny dopilnować, 

aby istniejące lub nowe organy wiedziały o 

istnieniu serwisów słuŜących udzielaniu 

informacji i pomocy, takich jak Twoja 

Europa, SOLVIT, EURES, Europejska 

Sieć Przedsiębiorczości i punkty 

kompleksowej obsługi, oraz aby organy te 

korzystały z ich usług i z nimi 

współpracowały. 

(19) Państwa członkowskie powinny 

wspierać tworzenie synergii z istniejącymi 

narzędziami słuŜącymi udzielaniu 

informacji oraz wsparcia na szczeblu 

unijnym i w tym celu powinny dopilnować, 

aby istniejące lub nowe organy wiedziały o 

istnieniu serwisów słuŜących udzielaniu 

informacji i pomocy, takich jak Twoja 

Europa, SOLVIT, EURES, w tym 

partnerstwa transgraniczne EURES, a 

takŜe Europejska Sieć Przedsiębiorczości i 

punkty kompleksowej obsługi, oraz aby 

organy te korzystały z ich usług i z nimi 

współpracowały. Państwa członkowskie 

powinny takŜe w stosownych przypadkach 

zapewnić współpracę z istniejącymi 

usługami informacyjnymi i pomocowymi 

świadczonymi przez partnerów 

społecznych, stowarzyszenia, organizacje i 

inne odpowiednie podmioty prawne, takie 

jak inspektoraty pracy.  

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Państwa członkowskie powinny 

promować dialog z organizacjami 

pozarządowymi i między partnerami 

społecznymi w celu badania i zwalczania 

róŜnych form dyskryminacji ze względu na 

przynaleŜność państwową. 

(20) Państwa członkowskie powinny 

promować dialog z partnerami 

społecznymi i odpowiednimi organizacjami 

pozarządowymi w celu badania 

i zwalczania róŜnych form dyskryminacji 

ze względu na przynaleŜność państwową. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Państwa członkowskie powinny 

szerzej udostępniać informacje dotyczące 

warunków zatrudnienia pracownikom z 

innych państw członkowskich, 

pracodawcom i innym zainteresowanym 

stronom. 

(21) Państwa członkowskie powinny 

zapewniać, Ŝe informacje dotyczące 

zagadnień objętych zakresem niniejszej 

dyrektywy oraz korzystania z praw 

ustanowionych w niniejszej dyrektywie są 

w większym stopniu dostępne 

pracownikom z innych państw 

członkowskich, pracodawcom, związkom 

zawodowym i innym odpowiednim 

stronom.  

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Na wniosek obywateli, którzy 

pragną korzystać z prawa przeniesienia 

się do innego państwa członkowskiego, 

państwa członkowskie udostępniają im 

odpowiednie informacje. W celu 

ułatwienia niezakłóconego przepływu i 

wymiany informacji zachęca się państwa 

członkowskie do wykorzystywania 

europejskiej sieci krajowych punktów 

kontaktowych. 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Państwa członkowskie powinny 

ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 

pracownicy i inne osoby mogą uzyskać 

łatwo dostępne i odpowiednie informacje 

na temat przepisów niniejszej dyrektywy i 

odpowiednich przepisów rozporządzenia 

(UE) nr 492/2011. Informacje te powinny 

równieŜ być łatwo dostępne za 

pośrednictwem portalu Twoja Europa i 

EURES. 

(22) Państwa członkowskie powinny 

ustalić, w jaki sposób pracodawcy, 

pracownicy, związki zawodowe i inne 

zainteresowane strony mogą uzyskać 

łatwo dostępne i odpowiednie informacje 

na temat przepisów niniejszej dyrektywy i 

odpowiednich przepisów rozporządzenia 

(UE) nr 492/2011, w tym informacje na 

temat struktury lub instytucji, którym 

powierzono na podstawie niniejszej 

dyrektywy propagowanie, analizowanie, 

monitorowanie i wspieranie równego 

traktowania. Informacje te mogą być 

udzielane w ramach indywidualnego 

doradztwa oraz powinny równieŜ być 

łatwo dostępne za pośrednictwem portalu 

Twoja Europa i EURES. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (22a) Państwa członkowskie powinny 

zapewnić odpowiednie szkolenia 

urzędnikom odpowiedzialnym za 

stosowanie rozporządzenia (UE) nr 

492/2011 i niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22b) W celu ułatwienia korzystania z 

praw przyznanych na podstawie prawa 

Unii karty płacy wydawane pracownikom 
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zgodnie z prawem i praktykami krajowymi 

powinny być weryfikowalne i łatwo 

zrozumiałe.  

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 

wymogi minimalne, pozostawiając 

państwom członkowskim moŜliwość 

wprowadzenia lub utrzymania 

korzystniejszych przepisów. Państwa 

członkowskie mogą równieŜ rozszerzyć 

kompetencje organizacji wykonujących 

zadania związane z ochroną unijnych 

pracowników migrujących przed 

dyskryminacją ze względu na 

przynaleŜność państwową, tak aby 

obejmowały one równieŜ prawo do 

równego traktowania bez względu na 

przynaleŜność państwową w odniesieniu 

do wszystkich obywateli UE i członków 

ich rodzin korzystających z prawa do 

swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 

TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 

obywateli Unii i członków ich rodzin do 

swobodnego przemieszczania się i pobytu 

na terytorium państw członkowskich
33
. 

WdraŜanie niniejszej dyrektywy nie moŜe 

posłuŜyć jako uzasadnienie dla 

wprowadzenia przepisów mniej 

korzystnych w stosunku do przepisów 

obowiązujących obecnie w poszczególnych 

państwach członkowskich. 

(23) Niniejsza dyrektywa ustanawia 

wymogi minimalne, pozostawiając 

państwom członkowskim moŜliwość 

wprowadzenia lub utrzymania 

korzystniejszych przepisów. Państwa 

członkowskie mogą równieŜ rozszerzyć 

kompetencje organizacji wykonujących 

zadania związane z ochroną pracowników 

UE pracujących w innych państwach 

członkowskich przed dyskryminacją ze 

względu na przynaleŜność państwową, tak 

aby obejmowały one równieŜ prawo do 

równego traktowania bez względu na 

przynaleŜność państwową w odniesieniu 

do wszystkich obywateli UE i członków 

ich rodzin korzystających z prawa do 

swobodnego przepływu, zgodnie z art. 21 

TFUE oraz dyrektywą 2004/38/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady
33

. 

WdraŜanie niniejszej dyrektywy nie moŜe 

posłuŜyć jako uzasadnienie dla 

wprowadzenia przepisów mniej 

korzystnych w stosunku do przepisów 

obowiązujących obecnie w poszczególnych 

państwach członkowskich. 

_______________ _______________ 

33 
OJ L 158, 30.4.2004 

33
dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii 

i członków ich rodzin do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu na terytorium 

państw członkowskich, Dz.U. L 158 z 

30.4.2004. 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24a) Państwa członkowskie powinny 

takŜe przyjąć przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne niezbędne 

do usunięcia wszelkiego rodzaju 

dyskryminacji lub przeszkód w równym 

traktowaniu i swobodnym przepływie w 

zakresie jej stosowania. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 27 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (27a) Niniejsza dyrektywa uwzględnia 

róŜne modele rynku pracy poszczególnych 

państw członkowskich, w tym modele 

rynku pracy regulowane przepisami 

układów zbiorowych. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 

przepisy ułatwiające jednolite stosowanie i 

egzekwowanie w praktyce praw 

przyznanych na mocy art. 45 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

oraz przepisów art. 1–10 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 

sprawie swobodnego przepływu 

pracowników wewnątrz Unii. 

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 

przepisy ułatwiające jednolite stosowanie i 

egzekwowanie w praktyce praw 

przyznanych na mocy art. 45 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

oraz przepisów art. 1–10 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 

sprawie swobodnego przepływu 

pracowników wewnątrz Unii, w tym 

pracowników przygranicznych, bez 
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dyskryminacji ze względu na miejsce 

zamieszkania. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) warunków pracy, w szczególności w 

zakresie wynagrodzenia i zwolnienia; 

b) warunków pracy, w szczególności w 

zakresie wynagrodzenia, zwolnienia oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – litera b a (nowa)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) warunków przywrócenia do pracy i 

ponownego zatrudnienia; 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) członkostwa w związkach zawodowych, d) członkostwa w związkach zawodowych, 

organach odpowiedzialnych za negocjacje 

zbiorowe i umowy zbiorowe oraz innych 

organach związanych z zatrudnieniem; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) dostępu do szkolenia, e) dostępu do szkolenia i kształcenia 

zawodowego, 
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Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) dostępu dzieci pracowników do 

edukacji. 

g) dostępu do edukacji, w tym edukacji 

wczesnoszkolnej; 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) dostępu do publicznych usług 

zatrudnienia, wraz z usługami 

świadczonymi przez podmioty prywatne; 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera g b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 gb) świadczeń i programów na rzecz 

promowania integracji i mobilności. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

procedury sądowe lub administracyjne, 

w tym, jeśli uznają to one za stosowne, 

procedury dotyczące postępowania 

pojednawczego, słuŜące egzekwowaniu 

zobowiązań wynikających z art. 45 

Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 

492/2011, były dostępne dla wszystkich 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

procedury sądowe lub administracyjne, w 

tym, jeśli uznają to one za stosowne, 

procedury dotyczące postępowania 

pojednawczego, słuŜące egzekwowaniu 

zobowiązań wynikających z art. 45 

Traktatu i art. 1–10 rozporządzenia (UE) nr 

492/2011, były uruchomione i dostępne 
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pracowników i członków ich rodzin, którzy 

uwaŜają, Ŝe doświadczyli lub doświadczają 

nieuzasadnionych ograniczeń ich prawa do 

swobodnego przepływu, lub czują się 

pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 

wobec nich zasady równego traktowania, 

nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 

którego miało dojść do dyskryminacji. 

dla wszystkich pracowników i członków 

ich rodzin, którzy uwaŜają, Ŝe 

doświadczyli lub doświadczają 

dyskryminacji lub nieuzasadnionych 

ograniczeń ich prawa do swobodnego 

przepływu, w tym przypadków podwójnego 

opodatkowania, lub czują się 

pokrzywdzeni z powodu niezastosowania 

wobec nich zasady równego traktowania, 

nawet po ustaniu stosunku pracy, w ramach 

którego miało dojść do dyskryminacji. 

 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 

by pracownicy wszczynający postępowanie 

sądowe lub administracyjne nie byli w 

związku z tym niekorzystnie traktowani 

przez pracodawców. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 

krajowych przepisów dotyczących 

terminów egzekwowania tych praw. 

Terminy te są takiej natury, Ŝe nie mogą 

być postrzegane jako oznaczające, Ŝe 

korzystanie z praw przyznanych przez 

prawo unijne jest praktycznie niemoŜliwe 

lub bardzo utrudnione. 

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 

krajowych przepisów dotyczących 

terminów egzekwowania tych praw. 

Terminy te są takiej natury, Ŝe nie mogą 

być postrzegane jako oznaczające, Ŝe 

korzystanie z praw przyznanych przez 

prawo unijne jest praktycznie niemoŜliwe 

lub znacząco utrudnione. 
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Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działalność stowarzyszeń, organizacji i 

innych podmiotów prawnych 

Działalność partnerów społecznych, 

związków zawodowych, stowarzyszeń, 

organizacji i innych podmiotów prawnych 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

stowarzyszenia, organizacje i inne 

podmioty prawne, które mają, zgodnie z 

kryteriami ustanowionymi przez prawo 

krajowe, uzasadniony interes w 

zapewnieniu przestrzegania przepisów 

niniejszej dyrektywy, mogły brać udział, w 

imieniu pracownika i członków jego 

rodziny lub w celu udzielenia im wsparcia, 

za ich zgodą, we wszelkim postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym 

ustanowionym celem egzekwowania praw 

wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 

rozporządzenia (UE) nr 492/2011. 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

partnerzy społeczni, stowarzyszenia, 

organizacje i inne podmioty prawne, które 

mają, zgodnie z kryteriami ustanowionymi 

przez prawo krajowe, układy zbiorowe lub 

praktyki krajowe, uzasadniony interes w 

zapewnieniu przestrzegania przepisów 

niniejszej dyrektywy, miały prawo brać 

udział w imieniu pracownika i członków 

jego rodziny lub w celu udzielenia im 

wsparcia, za ich zgodą i bez uszczerbku 

dla praktyk krajowych lub, tam gdzie to 

ma zastosowanie, występując w interesie 

zbiorowym, we wszelkim postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym 

ustanowionym celem egzekwowania praw 

wynikających z art. 45 Traktatu i art. 1–10 

rozporządzenia (UE) nr 492/2011. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla 

krajowych przepisów dotyczących 

terminów egzekwowania tych praw. 

Terminy te są takiej natury, Ŝe nie mogą 

2. Niniejszy artykuł stosuje się bez 

uszczerbku dla krajowych przepisów 

dotyczących terminów egzekwowania tych 

praw. Terminy te są takiej natury, Ŝe nie 
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być postrzegane jako oznaczające, Ŝe 

korzystanie z praw przyznanych przez 

prawo unijne jest praktycznie niemoŜliwe 

lub bardzo utrudnione. 

mogą być postrzegane jako oznaczające, Ŝe 

korzystanie z praw przyznanych przez 

prawo unijne jest praktycznie niemoŜliwe 

lub bardzo utrudnione. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wyznaczają 

strukturę, organ lub organy, których 

zadaniem jest promowanie, analiza, 

monitorowanie i wspieranie równego 

traktowania wszystkich pracowników 

i członków ich rodzin bez względu na 

przynaleŜność państwową, oraz podejmują 

niezbędne kroki, aby zapewnić 

funkcjonowanie takich struktur lub 

organów. Organy te mogą stanowić część 

agencji krajowych mających podobne cele, 

ale obejmujących równieŜ inne powody 

dyskryminacji. W takim przypadku 

państwo członkowskie zapewnia 

przydzielenie istniejącemu organowi 

odpowiednich zasobów na wykonywanie 

dodatkowych zadań, tak aby mógł on nadal 

wykonywać swoje dotychczasowe zadania. 

1. Państwa członkowskie wyznaczają 

organ lub kilka organów lub struktur, 

których zadaniem jest promowanie, 

analiza, monitorowanie i wspieranie 

równego traktowania wszystkich 

pracowników i członków ich rodzin bez 

względu na przynaleŜność państwową, 

oraz podejmują niezbędne kroki, aby 

zapewnić funkcjonowanie takich struktur 

lub organów. Państwa członkowskie 

zapewniają pracownikom dostęp do tych 

organów. Organy te mogą stanowić część 

istniejących agencji lub organów 

krajowych mających podobne cele, ale 

obejmujących równieŜ inne powody 

dyskryminacji. W takim przypadku 

państwo członkowskie zapewnia 

przydzielenie istniejącemu organowi 

odpowiednich zasobów na wykonywanie 

dodatkowych zadań, tak aby organ ten 

mógł w sposób skuteczny i odpowiedni 

spełniać wszystkie funkcje, a zwłaszcza 

aby mógł on nadal wykonywać swoje 

dotychczasowe zadania. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

kompetencje tych organów obejmowały: 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, bez 

uszczerbku dla krajowych zadań, praktyk 

lub kompetencji wykonywanych juŜ przez 

partnerów społecznych, aby kompetencje 
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tych organów obejmowały: 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) bez uszczerbku dla prawa pracowników 

lub członków ich rodzin oraz stowarzyszeń 

i organizacji lub innych podmiotów 

prawnych, o których mowa w art. 4, 

udzielanie niezaleŜnej pomocy prawnej lub 

pomocy innego rodzaju pracownikom lub 

członkom ich rodzin w dochodzeniu 

swoich praw; 

a) bez uszczerbku dla prawa pracowników 

lub członków ich rodzin oraz stowarzyszeń 

i organizacji lub innych podmiotów 

prawnych, o których mowa w art. 4, 

udzielanie niezaleŜnej pomocy prawnej lub 

pomocy innego rodzaju, nieodpłatnie, 

obejmującej wszystkie odpowiednie 

aspekty krajowego prawa pracy, zgodnie z 

przepisami prawa krajowego i praktykami 

krajowymi, pracownikom lub członkom 

ich rodzin w dochodzeniu swoich praw; 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) prowadzenie niezaleŜnych badań 

dotyczących dyskryminacji ze względu na 

przynaleŜność państwową; 

b) prowadzenie niezaleŜnych badań i 

analiz dotyczących dyskryminacji ze 

względu na przynaleŜność państwową; 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) informowanie młodych absolwentów i 

studentów ostatniego roku studiów o 

prawach przysługujących im podczas 

wykonywania pracy zagranicą. 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

istniejące lub nowe organy wiedziały o 

istnieniu serwisów słuŜących udzielaniu 

informacji i pomocy na szczeblu unijnym, 

takich jak Twoja Europa, SOLVIT, 

EURES, Europejska Sieć 

Przedsiębiorczości i punkty kompleksowej 

obsługi, oraz aby organy te korzystały z 

ich usług i z nimi współpracowały. 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

istniejące lub nowe organy wiedziały o 

istnieniu serwisów słuŜących udzielaniu 

informacji i pomocy na szczeblu krajowym 

za pośrednictwem punktów kontaktowych 

oraz na szczeblu unijnym, między innymi 

za pośrednictwem portalu Twoja Europa, 

SOLVIT, EURES, Europejskiej Sieci 

Przedsiębiorczości, punktów 

kompleksowej obsługi oraz europejskiej 

sieci krajowych punktów kontaktowych, a 

takŜe by organy te korzystały z ich usług i 

z nimi współpracowały. Państwa 

członkowskie zapewniają takŜe w 

stosownych przypadkach współpracę z 

istniejącymi usługami informacyjnymi i 

pomocowymi świadczonymi przez 

partnerów społecznych, stowarzyszenia, 

organizacje i inne odpowiednie 

zainteresowane podmioty prawne, takie 

jak inspektoraty pracy.  

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie zapewniają, Ŝe 

tam, gdzie zadania, o których mowa w ust. 

1 i 2 są przydzielone więcej niŜ jednemu 

organowi, obowiązki kaŜdego z organów 

są jasno wyznaczone, tak by uniknąć 

powielania się obowiązków lub ich braku.  

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – tytuł 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Dialog Reprezentowanie interesów i dialog 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wspierają dialog z 

właściwymi organizacjami pozarządowymi 

i partnerami społecznymi, którzy mają, 

zgodnie z praktyką i prawem krajowym, 

uzasadniony interes w przyczynianiu się do 

zwalczania dyskryminacji ze względu na 

przynaleŜność państwową, w celu 

wspierania zasady równego traktowania. 

Państwa członkowskie promują dialog z 

partnerami społecznymi i właściwymi 

organizacjami pozarządowymi, którzy 

mają, zgodnie z praktyką i prawem 

krajowym, uzasadniony interes w 

przyczynianiu się do zwalczania 

dyskryminacji ze względu na 

przynaleŜność państwową, w celu 

wspierania zasady równego traktowania. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą 

dyrektywą oraz obowiązujące juŜ 

odpowiednie przepisy art. 1–10 

rozporządzenia (UE) nr 492/2011 były 

udostępniane zainteresowanym osobom 

przy wykorzystaniu wszelkich stosownych 

środków na całym terytorium państw 

członkowskich. 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą 

dyrektywą oraz obowiązujące juŜ 

odpowiednie przepisy art. 1–10 

rozporządzenia (UE) nr 492/2011 były 

udostępniane zainteresowanym osobom, w 

szczególności pracownikom i 

pracodawcom, przy wykorzystaniu 

wszelkich stosownych środków na całym 

terytorium państw członkowskich. 
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Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie dostarczają 

zrozumiałych, łatwo dostępnych, pełnych 

i aktualnych informacji na temat praw 

przyznanych przez prawo unijne 

w dziedzinie swobodnego przepływu 

pracowników. Informacje te powinny 

równieŜ być łatwo dostępne za 

pośrednictwem portalu Twoja Europa i 

EURES. 

2. Państwa członkowskie dostarczają za 

pośrednictwem krajowych punktów 

kontaktowych zrozumiałych, bezpłatnych, 

łatwo dostępnych, wyczerpujących, 

aktualnych i dostępnych w wielu językach 

informacji na temat praw przyznanych 

przez prawo unijne w dziedzinie 

swobodnego przepływu pracowników oraz 

na temat dostępnych środków ochrony i 

dochodzenia praw. Państwa członkowskie 

dbają o to, by informacje te były 

rozpowszechniane w sposób przyjazny dla 

odbiorcy, w łatwo dostępnej postaci i w jak 

największym zakresie oddziaływania 

społecznego. Zachęca się takŜe państwa 

członkowskie do stworzenia 

wielojęzycznych stron internetowych 

zawierających informacje na temat 

swobodnego przepływu pracowników. 

Informacje te powinny równieŜ być łatwo 

dostępne za pośrednictwem portalu Twoja 

Europa i EURES. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Na podstawie wniosku własnych 

obywateli, którzy pragną skorzystać z 

prawa swobodnego przepływu do innego 

państwa członkowskiego, państwa 

członkowskie dostarczają zrozumiałych, 

łatwo dostępnych, pełnych i aktualnych 

informacji na temat praw w dziedzinie 

swobodnego przepływu unijnych 

pracowników. 
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Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie mogą 

postanowić, Ŝe kompetencje struktur i 

organów, o których mowa w art. 5, 

słuŜących promowaniu, analizie, 

monitorowaniu i wspieraniu równego 

traktowania wszystkich pracowników lub 

członków ich rodzin bez względu na 

przynaleŜność państwową, obejmują 

równieŜ prawo do równego traktowania 

bez względu na przynaleŜność państwową 

w odniesieniu do wszystkich obywateli UE 

i członków ich rodzin korzystających z 

prawa do swobodnego przepływu, zgodnie 

z art. 21 TFUE oraz dyrektywą 

2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

prawa obywateli Unii i członków ich 

rodzin do swobodnego przemieszczania się 

i pobytu na terytorium państw 

członkowskich. 

2. Państwa członkowskie postanawiają, Ŝe 

kompetencje struktur i organów, o których 

mowa w art. 5, słuŜących promowaniu, 

analizie, monitorowaniu i wspieraniu 

równego traktowania wszystkich 

pracowników lub członków ich rodzin bez 

względu na przynaleŜność państwową, 

obejmują równieŜ prawo do równego 

traktowania bez względu na przynaleŜność 

państwową w odniesieniu do wszystkich 

obywateli UE i członków ich rodzin 

korzystających z prawa do swobodnego 

przepływu, zgodnie z art. 21 TFUE oraz 

dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i 

członków ich rodzin do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu na terytorium 

państw członkowskich. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie później niŜ dwa lata po upłynięciu 

terminu transpozycji Komisja sporządza 

sprawozdanie dla Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na 

temat wdroŜenia niniejszej dyrektywy, 

celem zaproponowania, w razie potrzeby, 

niezbędnych zmian. 

Nie później niŜ dwa lata po upłynięciu 

terminu transpozycji Komisja sporządza 

sprawozdanie dla Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na 

temat wdroŜenia niniejszej dyrektywy, 

celem zaproponowania, w razie potrzeby, 

niezbędnych zmian lub wniosków 

ustawodawczych. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W tym sprawozdaniu Komisja zwraca 

szczególną uwagę na moŜliwe trudności, 

które młodzi absolwenci napotykają, kiedy 

przemieszczają się między państwami Unii 

na stałe lub czasowo. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – akapit pierwszy b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja poddaje takŜe analizie szczególne 

trudności, jakie napotykają małŜonkowie 

pracowników pochodzący z państw 

trzecich.  

 

 

 


