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10.5.2011 B7-0296/2 

Poprawka  2 

Jean Lambert 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0296/2011 

Pervenche Berès 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Proponowana konwencja MOP uzupełniona o zalecenie w sprawie pracowników gospodarstw 

domowych 

Projekt rezolucji 

Punkt E a preambuły (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, Ŝe wielu 

pracodawców zatrudniających 

pracowników w gospodarstwie domowym 

nie ma wystarczającej wiedzy na temat 

prawa pracy, zabezpieczenia społecznego 

i obowiązków pracodawcy 

zatrudniającego pracowników w 

gospodarstwie domowym lub teŜ nie ma 

dostępu do odpowiednich porad i pomocy 

w tym zakresie, 

Or. en 
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10.5.2011 B7-0296/3 

Poprawka  3 

Jean Lambert 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0296/2011 

Pervenche Berès 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Proponowana konwencja MOP uzupełniona o zalecenie w sprawie pracowników gospodarstw 

domowych 

Projekt rezolucji 

Punkt E b preambuły (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Eb. mając na uwadze, Ŝe opiekunki au 

pair to grupa pracowników gospodarstw 

domowych, której w rzeczywistości często 

nie postrzega się jako pracowników; 

mając na uwadze, Ŝe z wielu sprawozdań 

wynika, iŜ moŜe to prowadzić do naduŜyć, 

np. do narzucania opiekunkom au pair 

nadmiernie długiego czasu pracy; mając 

na uwadze, Ŝe opiekunki au pair powinny 

korzystać z takiej samej ochrony, jak 

pozostali pracownicy gospodarstw 

domowych, 

Or. en 
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10.5.2011 B7-0296/4 

Poprawka  4 

Jean Lambert 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0296/2011 

Pervenche Berès 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Proponowana konwencja MOP uzupełniona o zalecenie w sprawie pracowników gospodarstw 

domowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. podkreśla, Ŝe walce z pracą 

nierejestrowaną powinny towarzyszyć 

środki mające na celu tworzenie 

opłacalnych i trwałych alternatywnych 

moŜliwości zatrudnienia oraz wsparcie w 

uzyskiwaniu dostępu do otwartego rynku 

pracy, w tym w formie autentycznego 

samozatrudnienia; 

Or. en 

 

 


