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Poprawka 1
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Dział 1

Projekt rezolucji Poprawka

zawierającej zalecenia dla Komisji w 
sprawie prawa do bycia offline

zawierającej zalecenia dla Komisji w 
sprawie egzekwowania prawa do bycia 
offline

Or. en

Poprawka 2
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając konwencje i 
zalecenia Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP), w szczególności Konwencję 
nr 1 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ograniczenia czasu pracy do 
ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu 
godzin tygodniowo w zakładach 
przemysłowych z 1919 r., zalecenie 
dotyczące rokowań zbiorowych z 1981 r. 
(nr 163), Konwencję nr 156 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników 
mających obowiązki rodzinne z 1981 r. 
oraz towarzyszące jej zalecenie (nr 165),

— uwzględniając konwencje i 
zalecenia Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP), w szczególności Konwencję 
nr 1 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ograniczenia czasu pracy do 
ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu 
godzin tygodniowo w zakładach 
przemysłowych z 1919 r., Konwencję nr 
30 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą uregulowania czasu pracy w 
handlu i w biurach z 1930 r., zalecenie 
dotyczące rokowań zbiorowych z 1981 r. 
(nr 163), Konwencję nr 156 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników 
mających obowiązki rodzinne z 1981 r. 
oraz towarzyszące jej zalecenie (nr 165), a 
także Deklarację na rzecz przyszłości 
pracy z okazji stulecia MOP z 2019 r.,

Or. en
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Poprawka 3
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając konwencje i 
zalecenia Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP), w szczególności Konwencję 
nr 1 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ograniczenia czasu pracy do 
ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu 
godzin tygodniowo w zakładach 
przemysłowych z 1919 r., zalecenie 
dotyczące rokowań zbiorowych z 1981 r. 
(nr 163), Konwencję nr 156 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników 
mających obowiązki rodzinne z 1981 r. 
oraz towarzyszące jej zalecenie (nr 165),

— uwzględniając konwencje i 
zalecenia Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP), w szczególności Konwencję 
nr 1 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ograniczenia czasu pracy do 
ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu 
godzin tygodniowo w zakładach 
przemysłowych z 1919 r., Konwencję nr 
30 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą uregulowania czasu pracy w 
handlu i w biurach z 1930 r., zalecenie 
dotyczące rokowań zbiorowych z 1981 r. 
(nr 163), Konwencję nr 156 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników 
mających obowiązki rodzinne z 1981 r. 
oraz towarzyszące jej zalecenie (nr 165), a 
także Deklarację na rzecz przyszłości 
pracy z okazji stulecia MOP z 2019 r.,

Or. en

Poprawka 4
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając konwencje i 
zalecenia Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP), w szczególności Konwencję 
nr 1 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ograniczenia czasu pracy do 

— uwzględniając konwencje i 
zalecenia Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP), w szczególności Konwencję 
nr 1 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ograniczenia czasu pracy do 
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ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu 
godzin tygodniowo w zakładach 
przemysłowych z 1919 r., zalecenie 
dotyczące rokowań zbiorowych z 1981 r. 
(nr 163), Konwencję nr 156 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników 
mających obowiązki rodzinne z 1981 r. 
oraz towarzyszące jej zalecenie (nr 165),

ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu 
godzin tygodniowo w zakładach 
przemysłowych z 1919 r., Konwencję nr 
30 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą uregulowania czasu pracy w 
handlu i w biurach z 1930 r., zalecenie 
dotyczące rokowań zbiorowych z 1981 r. 
(nr 163), Konwencję nr 156 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników 
mających obowiązki rodzinne z 1981 r. 
oraz towarzyszące jej zalecenie (nr 165), a 
także Deklarację na rzecz przyszłości 
pracy z okazji stulecia MOP z 2019 r.,

Or. en

Poprawka 5
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Europejską kartę 
społeczną (zrewidowaną) Rady Europy, o 
której mowa w art. 151 TFUE, a w 
szczególności art. 2 Europejskiej karty 
społecznej (sprawiedliwe warunki pracy, 
w tym czas pracy i okresy odpoczynku), 
art. 3 (warunki bezpieczeństwa i zdrowia 
w pracy), art. 6 (negocjacje zbiorowe) i 
art. 27 (ochrona pracowników mających 
obowiązki rodzinne),

Or. en

Poprawka 6
Petra De Sutter
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Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Europejską kartę 
społeczną (zrewidowaną) Rady Europy, o 
której mowa w art. 151 TFUE, a w 
szczególności art. 2 Europejskiej karty 
społecznej (sprawiedliwe warunki pracy, 
w tym czas pracy i okresy odpoczynku), 
art. 3 (warunki bezpieczeństwa i zdrowia 
w pracy), art. 6 (negocjacje zbiorowe) i 
art. 27 (ochrona pracowników mających 
obowiązki rodzinne),

Or. en

Poprawka 7
Yana Toom

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając porozumienie 
ramowe w sprawie telepracy z 2002 r.,

Or. en

Poprawka 8
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, 
Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, 
Agnes Jongerius

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając dokument roboczy 
Eurofound zatytułowany „Prawo do bycia 
offline w 27 państwach członkowskich 
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UE”1a,
___________________________
1a Eurofound (2020), Prawo do bycia 
offline w 27 państwach członkowskich UE

Or. en

Poprawka 9
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan 
Brglez, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Marc 
Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając porozumienia 
ramowe europejskich partnerów 
społecznych dotyczące telepracy (2002 r.) i 
cyfryzacji (2020 r.),

Or. en

Poprawka 10
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając zrewidowaną 
Europejską kartę społeczną Rady Europy, 
w szczególności jej art. 2, 3, 6 i 27,

Or. en

Poprawka 11
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel
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Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wyrok TSUE w 
sprawie C-518/15, zgodnie z którym czas 
dyżuru zakładowego pracownika w domu, 
który jest zobowiązany do odpowiedzi na 
wezwanie pracodawcy w krótkim 
przedziale, musi być uważany za „czas 
pracy”1a,
______________
1a Wyrok z dnia 21 lutego 2018 r. w 
sprawie C-518/15.

Or. en

Poprawka 12
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając porozumienie 
ramowe europejskich partnerów 
społecznych dotyczące cyfryzacji, 
podpisane przez partnerów społecznych w 
dniu 22 czerwca 2020 r.,

Or. en

Poprawka 13
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając porozumienie 
ramowe europejskich partnerów 
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społecznych dotyczące cyfryzacji1a, 
__________________
1a 
https://www.businesseurope.eu/publicatio
ns/european-social-partners-framework-
agreement-digitalisation

Or. en

Poprawka 14
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wyrok TSUE w 
sprawie C-55/18, zgodnie z którym 
państwa członkowskie muszą wymagać od 
pracodawców ustanowienia systemu 
umożliwiającego pomiar dobowego czasu 
pracy1a,
________________
1a Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie 
C-55/18.

Or. en

Poprawka 15
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając zasadę 5 
Europejskiego filaru praw socjalnych,

Or. en
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Poprawka 16
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że nie istnieje 
obecnie żadne szczególne prawo Unii 
dotyczące prawa pracownika do bycia 
offline od narzędzi cyfrowych, w tym 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT), do celów 
zawodowych;

A. mając na uwadze, że nie istnieje 
obecnie żadne szczególne prawo Unii 
dotyczące prawa pracownika do bycia 
offline od narzędzi cyfrowych, w tym 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT), do celów 
zawodowych, oraz mając na uwadze, że 
sytuacja w państwach członkowskich jest 
bardzo zróżnicowana, ponieważ niektóre 
państwa członkowskie posiadają 
szczególne przepisy zapewniające prawo 
do bycia offline, a inne zasadniczo 
pomijają ten temat;

Or. en

Poprawka 17
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw A a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że nie istnieje 
obecnie żadne prawodawstwo na szczeblu 
Unii dotyczące minimalnych warunków 
wymaganych w przypadku telepracy; 
mając na uwadze, że przewiduje się 
przyjęcie zharmonizowanego podejścia 
jako sposobu na wzmocnienie ochrony 
pracowników na szczeblu Unii i 
pogłębienie konsolidacji rynku 
wewnętrznego poprzez uniknięcie 
rozdrobnienia i zapewnienie pewności 
prawa;

Or. en
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Poprawka 18
Yana Toom

Projekt rezolucji
Motyw A a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że obecnie nie 
istnieje prawo Unii definiujące telepracę i 
jej minimalne wymogi;

Or. en

Poprawka 19
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta 
Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że cyfryzacja 
przyniosła pracodawcom i pracownikom 
wiele korzyści, ale również i 
niedogodności, ponieważ może ona 
zintensyfikować pracę, wydłużyć czas 
pracy i zwiększyć nieprzewidywalność 
godzin pracy, zacierając granice między 
pracą a życiem prywatnym;

B. mając na uwadze, że cyfryzacja 
przyniosła pracodawcom i pracownikom 
wiele korzyści, w tym większą 
elastyczność, potencjał w zakresie 
poprawy równowagi między pracą 
zawodową a życiem prywatnym, większą 
autonomię i skrócenie czasu dojazdów do 
pracy, ale ma również wady; mając na 
uwadze, że częstsze wykorzystanie 
narzędzi cyfrowych do celów zawodowych 
doprowadziło do powstania kultury „stale 
osiągalnego” lub „zawsze dostępnego” 
pracownika, która może zintensyfikować 
pracę i wydłużyć czas pracy, zacierając 
przez to granice między pracą a życiem 
prywatnym;

Or. en
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Poprawka 20
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że cyfryzacja 
przyniosła pracodawcom i pracownikom 
wiele korzyści, ale również i 
niedogodności, ponieważ może ona 
zintensyfikować pracę, wydłużyć czas 
pracy i zwiększyć nieprzewidywalność 
godzin pracy, zacierając granice między 
pracą a życiem prywatnym;

B. mając na uwadze, że cyfryzacja 
przyniosła pracodawcom i pracownikom 
wiele korzyści, ale również i 
niedogodności, ponieważ może ona 
zintensyfikować pracę, wydłużyć czas 
pracy i zwiększyć nieprzewidywalność 
godzin pracy, zacierając granice między 
pracą a życiem prywatnym, a tym samym 
sprawić, by oczekiwanie ciągłego bycia w 
gotowości do pracy stało się normą;

Or. en

Poprawka 21
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że coraz częstsze 
wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych doprowadziło do 
powstania kultury „stale osiągalnego” lub 
„zawsze dostępnego” pracownika, która 
może mieć szkodliwy wpływ na prawa 
podstawowe pracowników, uczciwe 
warunki pracy, w tym sprawiedliwe 
wynagrodzenie, ograniczenie czasu pracy i 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym oraz bezpieczeństwo i higienę 
pracy, a także – ze względu na ich 
nieproporcjonalny wpływ na pracowników 
sprawujących opiekę, którymi są 
zazwyczaj kobiety – równouprawnienie 
płci;

C. mając na uwadze, że coraz częstsze 
wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych doprowadziło do 
powstania kultury „stale osiągalnego” lub 
„zawsze dostępnego” pracownika, która 
może mieć pozytywne skutki, takie jak 
nieograniczanie pracy do sztywnych ram 
czasowych, co pozwala pracownikowi na 
bardziej elastyczny rozkład jego 
obowiązków, ale także może mieć 
szkodliwy wpływ na ograniczenie czasu 
pracy i równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz 
bezpieczeństwo i higienę pracy;

Or. es
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Poprawka 22
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że coraz częstsze 
wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych doprowadziło do 
powstania kultury „stale osiągalnego” lub 
„zawsze dostępnego” pracownika, która 
może mieć szkodliwy wpływ na prawa 
podstawowe pracowników, uczciwe 
warunki pracy, w tym sprawiedliwe 
wynagrodzenie, ograniczenie czasu pracy i 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym oraz bezpieczeństwo i higienę 
pracy, a także – ze względu na ich 
nieproporcjonalny wpływ na pracowników 
sprawujących opiekę, którymi są 
zazwyczaj kobiety – równouprawnienie 
płci;

C. mając na uwadze, że coraz częstsze 
wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych doprowadziło do 
powstania kultury „stale osiągalnego” lub 
„zawsze dostępnego” pracownika, która 
może mieć szkodliwy wpływ na prawa 
podstawowe pracowników, uczciwe 
warunki pracy, w tym sprawiedliwe 
wynagrodzenie, ograniczenie czasu pracy i 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym oraz fizyczne i psychiczne 
bezpieczeństwo i higienę pracy, a także – 
ze względu na ich nieproporcjonalny 
wpływ na pracowników sprawujących 
opiekę, którymi są zazwyczaj kobiety – 
równouprawnienie płci;

Or. en

Poprawka 23
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że coraz częstsze 
wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych doprowadziło do 
powstania kultury „stale osiągalnego” lub 
„zawsze dostępnego” pracownika, która 
może mieć szkodliwy wpływ na prawa 
podstawowe pracowników, uczciwe 
warunki pracy, w tym sprawiedliwe 
wynagrodzenie, ograniczenie czasu pracy i 
równowagę między życiem zawodowym a 

C. mając na uwadze, że coraz częstsze 
wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych doprowadziło do 
powstania kultury „stale osiągalnego” lub 
„zawsze dostępnego” pracownika, która 
może mieć szkodliwy wpływ na prawa 
podstawowe pracowników, uczciwe 
warunki pracy, w tym sprawiedliwe 
wynagrodzenie, ograniczenie czasu pracy i 
równowagę między życiem zawodowym a 
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prywatnym oraz bezpieczeństwo i higienę 
pracy, a także – ze względu na ich 
nieproporcjonalny wpływ na pracowników 
sprawujących opiekę, którymi są 
zazwyczaj kobiety – równouprawnienie 
płci;

prywatnym, bezpieczeństwo i higienę 
pracy, dobre samopoczucie psychiczne, a 
także – ze względu na ich 
nieproporcjonalny wpływ na pracowników 
sprawujących opiekę, którymi są 
zazwyczaj kobiety – równouprawnienie 
płci;

Or. en

Poprawka 24
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że społeczeństwo 
cyfrowe zwiększa oczekiwania co do 
posiadania umiejętności cyfrowych w celu 
zaspokojenia obecnych potrzeb rynku 
pracy; mając na uwadze, że oczekiwania 
te mogą powodować trudności i stres dla 
pracowników starszych lub pochodzących 
ze środowisk znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, którzy nie 
posiadają umiejętności cyfrowych; mając 
na uwadze, że problem ten jest większy 
wśród osób starszych;

Or. en

Poprawka 25
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając również na uwadze, że 
wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych umożliwia większą 
elastyczność sprzyjającą lepszej 
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organizacji życia prywatnego i 
zawodowego, zwłaszcza dzięki 
zaoszczędzeniu czasu na dojazdach lub 
dzięki możliwości lepszego dostosowania 
czasu pracy do obowiązków osobistych i 
rodzinnych;

Or. fr

Poprawka 26
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że 
wykorzystywanie tych narzędzi może 
zatem przynieść wiele korzyści 
pracownikom i ich pracodawcom;

Or. fr

Poprawka 27
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że obecne 
tendencje demograficzne w Europie 
wskazują na starzenie się społeczeństwa, 
zmniejszoną dzietność i fale migracji; 
mając na uwadze, że brak prawa do bycia 
offline może być jednym z powodów, dla 
których niektóre rodziny nie znajdują 
czasu na posiadanie dzieci i opiekę nad 
nimi;

Or. ro
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Poprawka 28
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że stałe bycie 
online może mieć wpływ na życie 
rodzinne, a brak czasu na skupienie 
uwagi na dzieciach i prawdziwą opiekę 
nad nimi może stać się prawdziwą 
przeszkodą w ich wychowaniu;

Or. ro

Poprawka 29
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że środki podjęte 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19 zmieniły sposób pracy ludzi; mając na 
uwadze, że ponad jedna trzecia 
pracowników Unii rozpoczęła w czasie 
blokady pracę w domu, w porównaniu z 5 
% osób, które zazwyczaj pracowali w 
domu, oraz że nastąpił znaczny wzrost 
wykorzystania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych;

D. mając na uwadze, że środki podjęte 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19 zmieniły sposób pracy ludzi; mając na 
uwadze, że ponad jedna trzecia 
pracowników Unii rozpoczęła w czasie 
blokady pracę w domu, w porównaniu z 5 
% osób, które zazwyczaj pracowały w 
domu, oraz że nastąpił znaczny wzrost 
wykorzystania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych; mając na uwadze, że 
kryzys związany z COVID-19 pokazuje, iż 
w tym okresie praca na odległość staje się 
bardziej powszechna, a granica między 
pracą a czasem wolnym coraz bardziej się 
zaciera;

Or. ro

Poprawka 30
Jordi Cañas
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że środki podjęte 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19 zmieniły sposób pracy ludzi; mając na 
uwadze, że ponad jedna trzecia 
pracowników Unii rozpoczęła w czasie 
blokady pracę w domu, w porównaniu z 5 
% osób, które zazwyczaj pracowali w 
domu, oraz że nastąpił znaczny wzrost 
wykorzystania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych;

D. mając na uwadze, że środki podjęte 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19 zmieniły sposób pracy ludzi i pokazały 
znaczenie rozwiązań cyfrowych, w tym 
wykorzystanie systemu pracy zdalnej przez 
przedsiębiorstwa, osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek i organy 
administracji publicznej w całej Unii; 
mając na uwadze, że ponad jedna trzecia 
pracowników Unii rozpoczęła w czasie 
blokady pracę w domu, w porównaniu z 5 
% osób, które zazwyczaj pracowali w 
domu, oraz że nastąpił znaczny wzrost 
wykorzystania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych;

Or. en

Poprawka 31
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że środki podjęte 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19 zmieniły sposób pracy ludzi; mając na 
uwadze, że ponad jedna trzecia 
pracowników Unii rozpoczęła w czasie 
blokady pracę w domu, w porównaniu z 5 
% osób, które zazwyczaj pracowali w 
domu, oraz że nastąpił znaczny wzrost 
wykorzystania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych;

D. mając na uwadze, że środki podjęte 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19 zmieniły sposób pracy ludzi; mając na 
uwadze, że ponad jedna trzecia 
pracowników Unii rozpoczęła w czasie 
blokady pracę w domu, w porównaniu z 5 
% osób, które zazwyczaj pracowali w 
domu, oraz że nastąpił znaczny wzrost 
wykorzystania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych i że w związku z 
obecną sytuacją wiele przedsiębiorstw 
utrzymało pewien udział telepracy wśród 
swoich pracowników;

Or. fr
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Poprawka 32
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że środki podjęte 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19 zmieniły sposób pracy ludzi; mając na 
uwadze, że ponad jedna trzecia 
pracowników Unii rozpoczęła w czasie 
blokady pracę w domu, w porównaniu z 5 
% osób, które zazwyczaj pracowali w 
domu, oraz że nastąpił znaczny wzrost 
wykorzystania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych;

D. mając na uwadze, że środki podjęte 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19 zmieniły sposób pracy ludzi; mając na 
uwadze, że ponad jedna trzecia 
pracowników Unii rozpoczęła w czasie 
blokady pracę w domu, w porównaniu z 5 
% osób, które zazwyczaj pracowali w 
domu, oraz że nastąpił znaczny wzrost 
wykorzystania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych, a także mając na 
uwadze, że oczekuje się, iż telepraca 
pozostanie na wyższym poziomie niż przed 
kryzysem związanym z COVID-19 i 
wzrośnie;

Or. en

Poprawka 33
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że środki podjęte 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19 zmieniły sposób pracy ludzi; mając na 
uwadze, że ponad jedna trzecia 
pracowników Unii rozpoczęła w czasie 
blokady pracę w domu, w porównaniu z 5 
% osób, które zazwyczaj pracowali w 
domu, oraz że nastąpił znaczny wzrost 
wykorzystania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych;

D. mając na uwadze, że środki podjęte 
w wyniku kryzysu związanego z COVID-
19 zmieniły sposób pracy ludzi; mając na 
uwadze, że według Eurofound ponad 
jedna trzecia pracowników Unii rozpoczęła 
w czasie blokady pracę w domu, w 
porównaniu z 5 % osób, które zazwyczaj 
pracowali w domu, oraz że nastąpił 
znaczny wzrost wykorzystania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych;

Or. en
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Poprawka 34
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw D a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że nawet jeśli 
narzędzia do pracy cyfrowej są zwykle 
udostępniane, rodziny z małymi dziećmi 
lub krewnymi wymagającymi opieki nie 
otrzymują praktycznego wsparcia w celu 
poradzenia sobie zarówno z pracą 
cyfrową, jak i z obowiązkami związanymi 
z opieką; mając na uwadze, że skuteczną 
równowagę może przynieść jedynie 
rzeczywiste, praktyczne wsparcie dla tych 
kategorii pracowników, w tym rodziców 
samotnie wychowujących dzieci i 
większych rodzin;

Or. en

Poprawka 35
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Motyw D a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 odbiły 
się bardziej na kobietach, zarówno pod 
względem ekonomicznym, jak i z 
perspektywy domowej; mając na uwadze, 
że telepraca w czasach dystansowania 
społecznego i izolacji okazuje się być 
uciążliwa dla wielu pracujących matek, 
ponieważ zajmują się jednocześnie pracą, 
nauką w domu i opieką, zwłaszcza kobiety 
z małymi dziećmi;

Or. en
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Poprawka 36
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że prawo do 
bycia offline powinno być prawem 
podstawowym i ważnym celem polityki 
społecznej, aby zapewnić ochronę praw 
wszystkich pracowników w nowej erze 
cyfrowej;

E. mając na uwadze, że prawo do 
bycia offline powinno być prawem 
nierozerwalnie związanym z nowymi 
wzorcami pracy w nowej erze cyfrowej; 
mając na uwadze, że prawo to powinno 
być postrzegane jako ważny cel polityki 
społecznej, aby zapewnić ochronę praw 
wszystkich pracowników;

Or. en

Poprawka 37
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że prawo do 
bycia offline powinno być prawem 
podstawowym i ważnym celem polityki 
społecznej, aby zapewnić ochronę praw 
wszystkich pracowników w nowej erze 
cyfrowej;

E. mając na uwadze, że prawo do 
bycia offline powinno być prawem 
podstawowym i ważnym celem polityki 
społecznej na szczeblu Unii, aby zapewnić 
ochronę praw wszystkich pracowników w 
nowej erze cyfrowej;

Or. en

Poprawka 38
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Motyw E



AM\1212000PL.docx 21/182 PE655.974v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że prawo do 
bycia offline powinno być prawem 
podstawowym i ważnym celem polityki 
społecznej, aby zapewnić ochronę praw 
wszystkich pracowników w nowej erze 
cyfrowej;

E. mając na uwadze, że prawo do 
bycia offline jest prawem podstawowym i 
ważnym celem polityki społecznej, aby 
zapewnić ochronę praw wszystkich 
pracowników w nowej erze cyfrowej;

Or. en

Poprawka 39
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że prawo do 
bycia offline powinno być prawem 
podstawowym i ważnym celem polityki 
społecznej, aby zapewnić ochronę praw 
wszystkich pracowników w nowej erze 
cyfrowej;

E. mając na uwadze, że prawo do 
bycia offline powinno być ważnym celem 
polityki społecznej, aby zapewnić ochronę 
praw wszystkich pracowników w nowej 
erze cyfrowej;

Or. it

Poprawka 40
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Motyw E a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że dzięki 
postępowi technicznemu monitorowanie i 
nadzór w miejscu pracy osiągnęły nowy 
stopień złożoności; mając na uwadze, że 
stosowanie inwazyjnych technologii 
cyfrowych w miejscu pracy jest w pewnym 
stopniu przedmiotem działań i 
uregulowań tylko w niektórych państwach 
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członkowskich; mając na uwadze, że art. 8 
europejskiej konwencji praw człowieka 
(EKPC) stanowi, że „każdy ma prawo do 
ochrony danych osobowych, które go 
dotyczą” [BR1]; oraz mając na uwadze, że 
zostało to wykorzystane we wszystkich 
jurysdykcjach krajowych w celu ochrony 
prywatności pracowników w kontekście 
zatrudnienia; mając na uwadze, że art. 8 
EKPC oraz wdrożenie RODO powinny 
zagwarantować, że pracownik otrzyma 
odpowiednie informacje na temat zakresu 
i charakteru monitorowania i nadzoru 
oraz że pracodawca będzie zobowiązany 
do uzasadnienia środków i 
zminimalizowania ich wpływu poprzez 
zastosowanie najmniej inwazyjnych 
metod;

Or. en

Poprawka 41
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw E a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze badania 
Eurofoundu, z których wynika, że 27% 
pracujących w domu stwierdziło, iż 
pracowało w wolnym czasie, aby sprostać 
wymaganiom zawodowym1a;
__________________
1a 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/blog/covid-19-unleashed-the-
potential-for-telework-how-are-workers-
coping

Or. pl
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Poprawka 42
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw E a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że kobiety 
zostały znacznie bardziej dotknięte 
pandemią COVID-19 niż mężczyźni ze 
względu na ich dominującą lub nadal 
tradycyjną rolę opiekunek domowych i 
rodzinnych;

Or. en

Poprawka 43
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że według WHO 
ponad 300 milionów osób na świecie 
cierpi na depresję i powszechne 
zaburzenia psychiczne związane z pracą, a 
38,2 % ludności UE cierpi na zaburzenia 
psychiczne każdego roku1a 1b;
1a 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-
eng.pdf
1bhttps://ec.europa.eu/health/sites/health/f
iles/mental_health/docs/compass_2017wo
rkplace_en.pdf

Or. en

Poprawka 44
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel
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Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że inwazyjne 
cechy technologii mogą nasilać takie 
zjawiska, jak poczucie izolacji, 
uzależnienie od technologii, brak snu, 
wyczerpanie emocjonalne, niepokój i 
wypalenie, powodując pogorszenie jakości 
życia;

Or. en

Poprawka 45
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że monotonne, 
powtarzające się przez dłuższy okres czasu 
manipulowanie przedmiotami lub bez 
nich może prowadzić do zaburzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego;

Or. en

Poprawka 46
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw E e  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ee. mając na uwadze, że 
transformacja cyfrowa oferuje korzyści 
gospodarcze i społeczne, a także nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw i 
pracowników, stwarzając jednocześnie 
szereg wyzwań etycznych, prawnych i 
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związanych z zatrudnieniem; 
transformacja cyfrowa powinna mieć 
pozytywny wpływ na warunki pracy i 
kierować się poszanowaniem praw 
człowieka, a także podstawowych praw i 
wartości Unii;

Or. en

Poprawka 47
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw E f  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ef. mając na uwadze, że gromadzenie 
danych pracowników i zastosowania 
sztucznej inteligencji w miejscu pracy oraz 
w zarządzaniu pracą wykraczają poza 
gromadzenie i agregację, obejmując 
przewidywanie, mierzenie, raportowanie i 
analizowanie potencjału i wyników 
pracowników, co utrudnia pracownikom 
skuteczne korzystanie z prawa do bycia 
offline, czy to ze względu na bezpośredni 
nadzór, czy też poprzez zachęcanie 
pracowników do stosowania 
oprogramowania lub urządzeń do 
samodzielnego śledzenia, z powodu braku 
równowagi sił w stosunkach pracy, czy też 
dlatego, że menedżerowie odwołują się do 
skłonności ludzi do konkurowania jako 
metody pokonywania oporów przed 
przyjęciem technologii, która utrudnia 
pracownikom bycie offline;

Or. en

Poprawka 48
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Motyw E g  (nowy)



PE655.974v01-00 26/182 AM\1212000PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Eg. mając na uwadze, że w ostatnich 
latach intensywniej korzysta się z wielu 
nowych form nadzoru nad miejscem pracy 
i wydajnością pracy, co daje 
przedsiębiorstwom i używanemu przez nie 
oprogramowaniu możliwości śledzenia 
wielu aspektów ludzkiej aktywności 
biologicznej lub warunków ich 
środowiska pracy i życia, jakich wcześniej 
nie było, zapewniając kierownictwu 
przedsiębiorstwa informacje do celów 
analizy i przewidywania w czasie 
rzeczywistym w zakresie nadzoru nad 
pracownikami, zagrażając tym samym 
prawu pracowników do bycia offline;

Or. en

Poprawka 49
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że narzędzia cyfrowe, w 
tym ICT, wykorzystywane do celów 
zawodowych zwiększyły elastyczność w 
odniesieniu do czasu, miejsca i sposobu 
wykonywania pracy oraz dotarcia do 
pracowników;

1. podkreśla, że narzędzia cyfrowe, w 
tym ICT, wykorzystywane do celów 
zawodowych zwiększyły elastyczność w 
odniesieniu do czasu, miejsca i sposobu 
wykonywania pracy oraz dotarcia do 
pracowników; podkreśla fakt, że 
elastyczność została powszechnie przyjęta 
z zadowoleniem przez większość 
pracowników, co przyczyniło się do 
poprawy równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym i ułatwiło życie 
codzienne zarówno jednostkom, jak i 
rodzinom; zauważa, że potrzeby 
pracowników znacznie się różnią między 
sobą; podkreśla w związku z tym 
znaczenie opracowania ram na szczeblu 
miejsca pracy mających na celu 
zwiększenie elastyczności osobistej przy 
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jednoczesnym zagwarantowaniu prawa do 
życia prywatnego;

Or. en

Poprawka 50
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że narzędzia cyfrowe, w 
tym ICT, wykorzystywane do celów 
zawodowych zwiększyły elastyczność w 
odniesieniu do czasu, miejsca i sposobu 
wykonywania pracy oraz dotarcia do 
pracowników;

1. podkreśla, że narzędzia cyfrowe, w 
tym ICT, wykorzystywane do celów 
zawodowych zwiększyły elastyczność w 
odniesieniu do czasu, miejsca i sposobu 
wykonywania pracy oraz dotarcia do 
pracowników (nawet poza godzinami 
pracy) w kontekście stosunków pracy 
chrakteryzujących się brakiem regulacji 
prawnych, obecności związków 
zawodowych, układów zbiorowych pracy 
oraz mnożeniem się niestandardowych lub 
nietypowych form zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 51
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że w związku z tym 
wykorzystywanie tych nowych narzędzi 
może być atutem dla pracodawców i 
pracowników, którzy zyskują dzięki temu 
elastyczność, mogą zaoszczędzić czas 
potrzebny wcześniej na dojazdy i 
niejednokrotnie mogą łatwiej sprostać 
swoim obowiązkom osobistym i 
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rodzinnym;

Or. fr

Poprawka 52
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że partnerzy społeczni na 
szczeblu sektorowym lub zakładowym 
najlepiej nadają się do wprowadzenia 
elastycznych ram, które wspierają 
elastyczność osobistą i ochronę praw 
pracowniczych; wzywa w związku z tym 
państwa członkowskie do promowania 
takich ram;

Or. en

Poprawka 53
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników oraz na 
ich zdrowie i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne;

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników oraz na 
ich zdrowie i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne; podkreśla fakt, że zgodnie z 
danymi pochodzącymi z europejskiego 
badania warunków pracy 
przeprowadzonego przez Eurofound, dwa 
razy więcej regularnych telepracowników 
zgłasza pracę przekraczającą 48 godzin, 
jak przewidziano w prawie unijnym, i 
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odpoczynek trwający mniej niż 11 godzin 
pomiędzy dniami roboczymi w 
porównaniu z osobami pracującymi w 
siedzibie pracodawcy; zauważa, że prawie 
30 % takich telepracowników zgłasza 
pracę w wolnym czasie każdego dnia lub 
kilka razy w tygodniu, w porównaniu z 
poniżej 5 % pracowników „biurowych”; 
odnotowuje z dużym zaniepokojeniem, że 
zgodnie z tymi samymi ustaleniami 
regularni telepracownicy są również 
bardziej narażeni na stres związany z 
pracą i na zaburzenia snu; podkreśla, że 
innymi skutkami dla zdrowia 
pracowników regularnie pracujących w 
domu i pracowników mobilnych to bóle 
głowy i zmęczenie oczu, przemęczenie, 
stany lękowe i zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe;

Or. en

Poprawka 54
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników oraz na 
ich zdrowie i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne;

2. zauważa, że zmiana ta może być, 
przy właściwym wykorzystaniu, sposobem 
na lepsze zorganizowanie czasu pracy i 
zadań roboczych przez pracowników, 
skutecznie łącząc ich pracę cyfrową z 
obowiązkami w zakresie opieki; podkreśla 
jednak, że w przypadku niewłaściwego 
wykorzystania stała łączność w połączeniu 
z wysokim zapotrzebowaniem na pracę i 
rosnącymi oczekiwaniami, że pracownicy 
będą osiągalni w każdej chwili, może mieć 
negatywny wpływ na podstawowe prawa 
pracowników oraz na ich zdrowie i 
samopoczucie fizyczne i psychiczne;

Or. en
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Poprawka 55
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników oraz na 
ich zdrowie i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne;

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników oraz na 
ich zdrowie i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne, a jednocześnie może mieć 
korzystny wpływ na innowacyjne formy i 
tryby pracy dostosowane do obecnej 
sytuacji na rynku i w dziedzinie ICT, 
zwiększając autonomię wolności;

Or. es

Poprawka 56
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników oraz na 
ich zdrowie i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne;

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników, na 
równowagę między ich życiem prywatnym 
i zawodowym oraz na ich zdrowie i 
samopoczucie fizyczne i psychiczne;

Or. fr
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Poprawka 57
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników oraz na 
ich zdrowie i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne;

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników oraz na 
ich zdrowie i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne, a także na rozwój ich życia 
prywatnego i rodzinnego;

Or. fr

Poprawka 58
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników oraz na 
ich zdrowie i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne;

2. podkreśla, że stała łączność w 
połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem 
na pracę i rosnącymi oczekiwaniami, że 
pracownicy będą osiągalni w każdej 
chwili, może mieć negatywny wpływ na 
podstawowe prawa pracowników, na ich 
zdrowie i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne oraz ich sytuację rodzinną;

Or. ro

Poprawka 59
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. uznaje, że skuteczne rejestrowanie 
czasu pracy może przyczynić się do 
przestrzegania umownego czasu pracy; 
podkreśla, że chociaż jest ważne, aby czas 
pracy był rejestrowany do celów 
zapewnienia, by uzgodnione godziny i 
ustawowe limity nie były przekraczane, 
należy zwrócić uwagę na skuteczność, 
zważywszy, że przepisy w tej dziedzinie 
istnieją tylko w kilku państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 60
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że stała łączność to 
nie tylko kwestia związana z pracą, 
ponieważ nadmierne korzystanie z 
urządzeń i narzędzi cyfrowych w życiu 
osobistym może wpływać również na 
dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne;

Or. en

Poprawka 61
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że „coraz więcej 
dowodów wskazuje na to, iż skutki 
skrócenia regularnych długich godzin 

3. zauważa, że „coraz więcej 
dowodów wskazuje na to, iż wyznaczenie 
ściśle określonych godzin pracy, pewna 
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pracy obejmują pozytywny wpływ na 
zdrowie fizyczne i psychiczne 
pracowników, poprawę bezpieczeństwa w 
miejscu pracy i zwiększenie wydajności 
pracy ze względu na mniejsze zmęczenie i 
stres, wyższy poziom zadowolenia i 
motywacji pracowników oraz niższe 
wskaźniki absencji”10;

elastyczność w organizacji czasu pracy w 
połączeniu z aktywnymi środkami 
mającymi na celu poprawę samopoczucia 
w pracy mają pozytywny wpływ na 
zdrowie fizyczne i psychiczne 
pracowników, poprawę bezpieczeństwa w 
miejscu pracy i zwiększenie wydajności 
pracy ze względu na mniejsze zmęczenie i 
stres, wyższy poziom zadowolenia i 
motywacji pracowników oraz niższe 
wskaźniki absencji”10;

__________________ __________________
10 Jon Messenger, MOP, cytowany w 
ocenie europejskiej wartości dodanej 
przeprowadzonej przez Dział ds. 
Europejskiej Wartości Dodanej Biura 
Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) 
zatytułowanej „Prawo do bycia offline” 
(PE 642.847, lipiec 2020 r.): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

10 Jon Messenger, MOP, cytowany w 
ocenie europejskiej wartości dodanej 
przeprowadzonej przez Dział ds. 
Europejskiej Wartości Dodanej Biura 
Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) 
zatytułowanej „Prawo do bycia offline” 
(PE 642.847, lipiec 2020 r.): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

Or. fr

Poprawka 62
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że „coraz więcej 
dowodów wskazuje na to, iż skutki 
skrócenia regularnych długich godzin 
pracy obejmują pozytywny wpływ na 
zdrowie fizyczne i psychiczne 
pracowników, poprawę bezpieczeństwa w 
miejscu pracy i zwiększenie wydajności 
pracy ze względu na mniejsze zmęczenie i 
stres, wyższy poziom zadowolenia i 
motywacji pracowników oraz niższe 
wskaźniki absencji”10;

3. zauważa, że „coraz więcej 
dowodów wskazuje na to, iż równowaga 
między życiem prywatnym a zawodowym 
ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne 
i psychiczne pracowników, poprawę 
bezpieczeństwa w miejscu pracy i 
zwiększenie wydajności pracy ze względu 
na mniejsze zmęczenie i stres, wyższy 
poziom zadowolenia i motywacji 
pracowników oraz niższe wskaźniki 
absencji”10;

__________________ __________________
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10 Jon Messenger, MOP, cytowany w 
ocenie europejskiej wartości dodanej 
przeprowadzonej przez Dział ds. 
Europejskiej Wartości Dodanej Biura 
Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) 
zatytułowanej „Prawo do bycia offline” 
(PE 642.847, lipiec 2020 r.): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

10 Jon Messenger, MOP, cytowany w 
ocenie europejskiej wartości dodanej 
przeprowadzonej przez Dział ds. 
Europejskiej Wartości Dodanej Biura 
Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) 
zatytułowanej „Prawo do bycia offline” 
(PE 642.847, lipiec 2020 r.): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

Or. fr

Poprawka 63
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje znaczenie właściwego i 
skutecznego wykorzystywania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych przy 
jednoczesnym unikaniu wszelkich 
naruszeń praw pracowników do 
sprawiedliwych warunków pracy, w tym 
sprawiedliwego wynagrodzenia, 
ograniczenia czasu pracy i równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
a także bezpieczeństwa i higieny pracy;

4. uznaje znaczenie, zarówno dla 
pracowników, jak i pracodawców, 
właściwego i skutecznego 
wykorzystywania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych przy jednoczesnym 
unikaniu wszelkich naruszeń praw 
pracowników do sprawiedliwych 
warunków pracy, w tym sprawiedliwego 
wynagrodzenia, ograniczenia czasu pracy i 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, a także bezpieczeństwa i 
higieny pracy;

Or. fr

Poprawka 64
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje znaczenie właściwego i 4. uznaje znaczenie rozsądnego, 
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skutecznego wykorzystywania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych przy 
jednoczesnym unikaniu wszelkich 
naruszeń praw pracowników do 
sprawiedliwych warunków pracy, w tym 
sprawiedliwego wynagrodzenia, 
ograniczenia czasu pracy i równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
a także bezpieczeństwa i higieny pracy;

właściwego i skutecznego 
wykorzystywania narzędzi cyfrowych do 
celów zawodowych przy jednoczesnym 
unikaniu wszelkich naruszeń praw 
pracowników do sprawiedliwych 
warunków pracy, w tym sprawiedliwego 
wynagrodzenia, ograniczenia czasu pracy i 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, a także bezpieczeństwa i 
higieny pracy;

Or. fr

Poprawka 65
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że przerywanie czasu 
wolnego od pracy pracowników zwiększa 
ryzyko niepłatnych nadgodzin, ma 
negatywny wpływ na ich równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
uniemożliwia im prawidłowy odpoczynek 
po pracy oraz zwiększa ryzyko wystąpienia 
problemów psychospołecznych i 
fizycznych, takich jak lęk, depresja i 
wypalenie;

5. uważa, że przerywanie czasu 
wolnego od pracy pracowników zwiększa 
ryzyko niepłatnych nadgodzin, może 
prowadzić do zmniejszonej wydajności w 
pracy, ma negatywny wpływ na ich 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym, uniemożliwia im prawidłowy 
odpoczynek po pracy oraz zwiększa ryzyko 
wystąpienia problemów 
psychospołecznych i fizycznych, takich jak 
lęk, depresja, wypalenie oraz technostres;

Or. pl

Poprawka 66
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że przerywanie czasu 
wolnego od pracy pracowników zwiększa 

5. uważa, że przerywanie czasu 
wolnego od pracy pracowników zwiększa 
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ryzyko niepłatnych nadgodzin, ma 
negatywny wpływ na ich równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
uniemożliwia im prawidłowy odpoczynek 
po pracy oraz zwiększa ryzyko wystąpienia 
problemów psychospołecznych i 
fizycznych, takich jak lęk, depresja i 
wypalenie;

ryzyko niepłatnych nadgodzin w 
określonych rodzajach pracy, ma 
negatywny wpływ na ich równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
uniemożliwiając im prawidłowy 
odpoczynek po pracy oraz zwiększając 
ryzyko wystąpienia problemów 
psychospołecznych i fizycznych, takich jak 
lęk, depresja i wypalenie;

Or. es

Poprawka 67
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że przerywanie czasu 
wolnego od pracy pracowników zwiększa 
ryzyko niepłatnych nadgodzin, ma 
negatywny wpływ na ich równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
uniemożliwia im prawidłowy odpoczynek 
po pracy oraz zwiększa ryzyko wystąpienia 
problemów psychospołecznych i 
fizycznych, takich jak lęk, depresja i 
wypalenie;

5. uważa, że przerywanie czasu 
wolnego od pracy pracowników zwiększa 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ryzyko niepłatnych nadgodzin, ma 
negatywny wpływ na ich równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
uniemożliwia im prawidłowy odpoczynek 
po pracy oraz zwiększa ryzyko wystąpienia 
problemów psychospołecznych i 
fizycznych, takich jak lęk, depresja i 
wypalenie;

Or. en

Poprawka 68
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco Majorino, 
Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że przerywanie czasu 
wolnego od pracy pracowników zwiększa 
ryzyko niepłatnych nadgodzin, ma 
negatywny wpływ na ich równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
uniemożliwia im prawidłowy odpoczynek 
po pracy oraz zwiększa ryzyko wystąpienia 
problemów psychospołecznych i 
fizycznych, takich jak lęk, depresja i 
wypalenie;

5. uważa, że przerywanie czasu 
wolnego od pracy pracowników i 
wydłużanie godzin pracy zwiększa ryzyko 
niepłatnych nadgodzin, ma negatywny 
wpływ na ich równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym, uniemożliwia 
im prawidłowy odpoczynek po pracy oraz 
zwiększa ryzyko wystąpienia problemów 
psychospołecznych i fizycznych, takich jak 
lęk, depresja i wypalenie;

Or. en

Poprawka 69
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że przerywanie czasu 
wolnego od pracy pracowników zwiększa 
ryzyko niepłatnych nadgodzin, ma 
negatywny wpływ na ich równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
uniemożliwia im prawidłowy odpoczynek 
po pracy oraz zwiększa ryzyko wystąpienia 
problemów psychospołecznych i 
fizycznych, takich jak lęk, depresja i 
wypalenie;

5. uważa, że przerywanie czasu 
wolnego od pracy pracowników zwiększa 
ryzyko niepłatnych nadgodzin, ma 
negatywny wpływ na ich równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
uniemożliwia im prawidłowy odpoczynek 
po pracy oraz zwiększa ryzyko wystąpienia 
problemów psychospołecznych, 
psychicznych i fizycznych, takich jak lęk, 
depresja i wypalenie;

Or. en

Poprawka 70
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. uznaje, że ważne jest ustanowienie 
kryteriów określania sposobu obliczania 
wynagrodzenia za pracę wykonywaną 
poza czasem pracy;

Or. it

Poprawka 71
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje ustalenia Eurofound, które 
pokazują, że osoby wykonujące pracę 
zdalną są bardziej narażone na dłuższe i 
bardziej nieregularne godziny pracy; 
podkreśla, że rośnie liczba pracowników w 
Unii zgłaszających długie godziny pracy 
lub niemogących korzystać z czasu 
wolnego;

6. uznaje ustalenia Eurofound, które 
pokazują, że osoby regularnie wykonujące 
pracę zdalną są ponad dwukrotnie bardziej 
narażone na pracę przekraczającą 48 
godzin tygodniowo, jak przewidziano w 
prawie unijnym, i odpoczynek trwający 
mniej niż 11 godzin pomiędzy dniami 
roboczymi w porównaniu z osobami 
pracującymi w siedzibie pracodawcy; 
zauważa, że prawie 30 % takich 
telepracowników zgłasza pracę w wolnym 
czasie każdego dnia lub kilka razy w 
tygodniu, w porównaniu z poniżej 5 % 
pracowników „biurowych” oraz że 
telepracownicy są również bardziej 
skłonni do pracy w nieregularnych 
godzinach; podkreśla, że w Unii rośnie 
liczba pracowników pracujących w domu, 
zgłaszających długie godziny pracy lub 
niemogących korzystać z czasu wolnego;

Or. en

Poprawka 72
Alex Agius Saliba, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
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Ferrandis, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje ustalenia Eurofound, które 
pokazują, że osoby wykonujące pracę 
zdalną są bardziej narażone na dłuższe i 
bardziej nieregularne godziny pracy; 
podkreśla, że rośnie liczba pracowników w 
Unii zgłaszających długie godziny pracy 
lub niemogących korzystać z czasu 
wolnego;

6. uznaje ustalenia Eurofound, które 
pokazują, że osoby regularnie wykonujące 
pracę zdalną są ponad dwukrotnie bardziej 
narażone na pracę przekraczającą 48 
godzin tygodniowo, jak przewidziano w 
prawie unijnym, i odpoczynek trwający 
mniej niż 11 godzin pomiędzy dniami 
roboczymi w porównaniu z osobami 
pracującymi w siedzibie pracodawcy; 
zauważa, że prawie 30 % takich 
telepracowników zgłasza pracę w wolnym 
czasie każdego dnia lub kilka razy w 
tygodniu, w porównaniu z poniżej 5 % 
pracowników „biurowych” oraz że 
telepracownicy są również bardziej 
skłonni do pracy w nieregularnych 
godzinach; podkreśla, że w Unii rośnie 
liczba pracowników pracujących w domu, 
zgłaszających długie godziny pracy lub 
niemogących korzystać z czasu wolnego;

Or. en

Poprawka 73
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje ustalenia Eurofound, które 
pokazują, że osoby wykonujące pracę 
zdalną są bardziej narażone na dłuższe i 
bardziej nieregularne godziny pracy; 
podkreśla, że rośnie liczba pracowników w 
Unii zgłaszających długie godziny pracy 
lub niemogących korzystać z czasu 
wolnego;

6. uznaje ustalenia Eurofound, które 
pokazują, że osoby wykonujące pracę 
zdalną są bardziej narażone na dłuższe i 
bardziej nieregularne godziny pracy; 
podkreśla, że rośnie liczba pracowników w 
Unii zgłaszających długie godziny pracy 
lub niemogących korzystać z czasu 
wolnego i wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do usprawnienia badań i 



PE655.974v01-00 40/182 AM\1212000PL.docx

PL

gromadzenia danych w celu uzyskania 
szczegółowej oceny problemów 
związanych z prawem do bycia offline;

Or. en

Poprawka 74
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że długie godziny 
korzystania z narzędzi cyfrowych mogą 
powodować problemy z koncentracją i 
zaburzenia emocjonalne, na które 
narażeni są wszyscy członkowie rodziny; 
przypomina, że Międzynarodowy Instytut 
Badań nad Rakiem określił radiofale jako 
czynnik rakotwórczy; zwraca uwagę, że 
szczególnie narażone są kobiety w ciąży;

Or. pl

Poprawka 75
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. odnotowuje prognozy Eurofound, 
zgodnie z którymi pracownicy w 
następstwie kryzysu związanego z COVID-
19 „prawdopodobnie odczują korzyści, 
takie jak większa elastyczność w 
zarządzaniu potrzebami pracy zawodowej 
i życia rodzinnego, większa autonomia i 
lepsza wydajność”;

Or. en
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Poprawka 76
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uznaje, że przy prawidłowym 
wykorzystaniu, praca cyfrowa może 
zwiększyć ogólną satysfakcję pracownika i 
umożliwić mu zaplanowanie pracy w 
dogodny dla niego sposób;

Or. en

Poprawka 77
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;

7c. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
w szczególności kobiet i młodzieży, co 
będzie miało negatywny wpływ na jakość 
ich czasu pracy i równowagę między 
życiem zawodowym a prywatnym; uważa 
jednak, że uregulowanie systemów pracy 
zdalnej przyczyniłoby się do poprawy 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, zmniejszenia emisji CO2 
związanych z codziennymi dojazdami do 
pracy, promowania wydajności oraz 
zwiększenia możliwości zatrudnienia, 
zwłaszcza dla osób z 
niepełnosprawnościami, może także służyć 
jako narzędzie przeciwdziałania 
wyludnianiu się obszarów wiejskich;
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Or. en

Poprawka 78
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
mogłoby ewentualnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym; 
przyznaje jednak, że wykonywanie pracy 
zdalnej przynosi również wiele korzyści 
społecznych i finansowych, i uważa, że 
pandemia stworzyła instytucjom 
europejskim idealną okazję do 
zmniejszenia wydatków budżetowych na 
powierzchnię biurową;

Or. en

Poprawka 79
Alex Agius Saliba, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 

7. powtarza, że choć w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19 zwiększona 
liczba godzin pracy zdalnej może 
przyczynić się do ochrony zatrudnienia, to 
może ona stanowić ryzyko i zagrożenie dla 
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niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;

pracowników ze względu na połączenie 
długiego czasu pracy z rosnącymi 
wymaganiami wobec osób wykonujących 
pracę zdalną, co będzie miało negatywny 
wpływ na jakość ich czasu pracy i 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla ponadto, że wraz z 
przewidywaną w dłuższej perspektywie 
ekspansją telepracy rośnie znaczenie 
podjęcia tych kwestii;

Or. en

Poprawka 80
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym; 
podkreśla, że możliwość telepracy w czasie 
kryzysu związanego z COVID-19 
uratowała przedsiębiorstwa, gdyż 
zapewniła ciągłość ich działalności, a 
także miejsca pracy wielu osobom;

Or. en

Poprawka 81
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
a jednocześnie jest korzystne pod 
względem wzrostu wydajności i 
doskonałości w wykonywanej pracy;

Or. es

Poprawka 82
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną, 
zwłaszcza tych, które mają obowiązki 
opiekuńcze, w tym osób zapewniających 
edukację domową lub opiekę nad dziećmi 
lub krewnymi wymagającymi opieki, 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;

Or. en

Poprawka 83
José Gusmão, Marc Botenga
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;

7. powtarza, że choć w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19 zwiększona 
liczba godzin pracy zdalnej może 
przyczynić się do ochrony zatrudnienia, to 
może ona stanowić ryzyko i zagrożenie dla 
pracowników ze względu na połączenie 
długiego czasu pracy z rosnącymi 
wymaganiami wobec osób wykonujących 
pracę zdalną, co będzie miało negatywny 
wpływ na jakość ich czasu pracy i 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym;

Or. en

Poprawka 84
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
jak również ich zdrowie fizyczne i 
psychiczne;

Or. en

Poprawka 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników, 
co będzie miało negatywny wpływ na 
jakość ich czasu pracy i równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;

7. powtarza, że połączenie długiego 
czasu pracy z rosnącymi wymaganiami 
wobec osób wykonujących pracę zdalną 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
będzie prawdopodobnie stanowić większe 
niż oczekiwano ryzyko dla pracowników 
oraz ich rodzin, co będzie miało 
negatywny wpływ na jakość ich czasu 
pracy i równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym;

Or. pl

Poprawka 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę na trudności, które 
pojawiają się, gdy praca nie jest związana 
z określonym miejscem i gdy połączenie z 
pracą jest stałe, granica między pracą a 
życiem prywatnym zaciera się, a praca 
przenika do czasu rodzinnego;

Or. pl

Poprawka 87
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla, że osoby, które pracują 
zdalnie są narażone na większe 
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prawdopodobieństwo wystąpienia 
zaburzeń snu, np. związanych z 
nieregularnym czasem pracy, stresem i 
ekspozycją na światło cyfrowych ekranów 
oraz zauważa, że ból głowy i zmęczenie 
oczu są również częstsze wśród tych 
pracowników; uznaje ustalenia 
Eurofoundu, które wykazały, że regularna 
telepraca z domu może negatywnie 
wpływać na zdrowie fizyczne 
pracowników, bowiem miejsca pracy 
tworzone ad hoc w domu, a także laptopy i 
inny sprzęt ICT mogą nie spełniać norm 
ergonomicznych, co z kolei może 
prowadzić do ograniczonej lub złej 
postawy i tym samym narażenia 
telepracowników na ryzyko wystąpienia 
zaburzeń mięśniowo-szkieletowych;

Or. pl

Poprawka 88
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że prawo pracowników 
do bezpieczeństwa i higieny pracy ma 
kluczowe znaczenie dla prawa do bycia 
offline w ramach ochrony zdrowia i 
samopoczucia fizycznego i psychicznego 
pracowników oraz chronienia ich przed 
zagrożeniami psychospołecznymi; 
ponownie podkreśla znaczenie wdrożenia 
ocen ryzyka psychospołecznego na 
poziomie przedsiębiorstwa;

8. podkreśla, że prawo pracowników 
do bezpieczeństwa i higieny pracy ma 
kluczowe znaczenie dla prawa do bycia 
offline w ramach ochrony zdrowia i 
samopoczucia fizycznego i psychicznego 
pracowników oraz chronienia ich przed 
zagrożeniami psychospołecznymi; 
ponownie podkreśla znaczenie 
promowania zdrowia psychicznego i 
zapobiegania zaburzeniom psychicznym w 
miejscu pracy, co stwarza lepsze warunki 
zarówno dla pracowników, jak i dla 
pracodawców;

Or. en
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Poprawka 89
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że prawo pracowników 
do bezpieczeństwa i higieny pracy ma 
kluczowe znaczenie dla prawa do bycia 
offline w ramach ochrony zdrowia i 
samopoczucia fizycznego i psychicznego 
pracowników oraz chronienia ich przed 
zagrożeniami psychospołecznymi; 
ponownie podkreśla znaczenie wdrożenia 
ocen ryzyka psychospołecznego na 
poziomie przedsiębiorstwa;

8. podkreśla, że prawo pracowników 
do bezpieczeństwa i higieny pracy ma 
kluczowe znaczenie dla prawa do bycia 
offline w ramach ochrony zdrowia i 
samopoczucia fizycznego i psychicznego 
pracowników oraz chronienia ich przed 
zagrożeniami psychospołecznymi; 
ponownie podkreśla znaczenie wdrożenia 
ocen ryzyka psychospołecznego na 
poziomie przedsiębiorstw prywatnych i 
publicznych;

Or. en

Poprawka 90
Alex Agius Saliba, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że prawo pracowników 
do bezpieczeństwa i higieny pracy ma 
kluczowe znaczenie dla prawa do bycia 
offline w ramach ochrony zdrowia i 
samopoczucia fizycznego i psychicznego 
pracowników oraz chronienia ich przed 
zagrożeniami psychospołecznymi; 
ponownie podkreśla znaczenie wdrożenia 
ocen ryzyka psychospołecznego na 
poziomie przedsiębiorstwa;

8. podkreśla, że prawo pracowników 
do bycia offline ma kluczowe znaczenie 
dla ochrony ich zdrowia i samopoczucia 
fizycznego i psychicznego oraz chronienia 
ich przed zagrożeniami psychologicznymi i 
że zapewnia tym samym ich prawo do 
bezpieczeństwa i higieny pracy; ponownie 
podkreśla znaczenie wdrożenia ocen 
ryzyka psychospołecznego na poziomie 
przedsiębiorstwa;

Or. en
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Poprawka 91
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że prawo pracowników 
do bezpieczeństwa i higieny pracy ma 
kluczowe znaczenie dla prawa do bycia 
offline w ramach ochrony zdrowia i 
samopoczucia fizycznego i psychicznego 
pracowników oraz chronienia ich przed 
zagrożeniami psychospołecznymi; 
ponownie podkreśla znaczenie wdrożenia 
ocen ryzyka psychospołecznego na 
poziomie przedsiębiorstwa;

8. podkreśla, że prawo pracowników 
do bezpieczeństwa i higieny pracy ma 
kluczowe znaczenie dla prawa do bycia 
offline w ramach ochrony zdrowia i 
samopoczucia fizycznego i psychicznego 
pracowników i ich rodzin oraz chronienia 
ich przed zagrożeniami 
psychospołecznymi; ponownie podkreśla 
znaczenie wdrożenia ocen ryzyka 
psychospołecznego na poziomie 
przedsiębiorstwa;

Or. pl

Poprawka 92
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla znaczenie zasady 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet, 
biorąc pod uwagę nieproporcjonalny 
wpływ wspomnianych narzędzi na 
pracowników pełniących obowiązki 
opiekuńcze, którymi są na ogół kobiety, i 
dostrzega ryzyko negatywnego wpływu w 
szczególności na i tak już niekorzystną 
sytuację kobiet na rynku pracy, ponieważ 
to kobiety są najbardziej obciążone 
obowiązkami rodzicielskimi i domowymi;

Or. it
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Poprawka 93
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie;

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii i powinno takim pozostać; 
przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie i w związku z tym 
stanowczo odrzuca potrzebę tworzenia 
prawodawstwa na szczeblu unijnym; 
uważa, że wniosek ten przynosi efekt 
przeciwny do zamierzonego przez Komisję 
ograniczenia biurokracji dla 
przedsiębiorstw i jest sprzeczny z zasadą 
tworzenia konkurencyjnego rynku pracy;

Or. en

Poprawka 94
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie;

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie; wzywa Komisję 
do koordynacji tych środków krajowych w 
celu zapewnienia jednolitych warunków 
pracy bez uszczerbku dla praw socjalnych 
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i mobilności w Unii;

Or. en

Poprawka 95
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie;

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina jednak, że 
zgodnie z obowiązującymi przepisami nie 
wymaga się, aby pracownicy byli stale i 
nieprzerwanie dostępni dla pracodawcy; 
przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie;

Or. en

Poprawka 96
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie;

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie; zachęca 
państwa członkowskie do wymiany 



PE655.974v01-00 52/182 AM\1212000PL.docx

PL

najlepszych praktyk w tej kwestii;

Or. en

Poprawka 97
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie;

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich i partnerów społecznych 
podjęło kroki w celu uregulowania w 
przepisach lub układach zbiorowych 
kwestii wykorzystania narzędzi cyfrowych 
do celów zawodowych, aby zapewnić 
pracownikom ochronę i zabezpieczenie;

Or. en

Poprawka 98
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, 
Agnes Jongerius

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie;

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich i partnerów społecznych 
podjęło kroki w celu uregulowania w 
przepisach lub układach zbiorowych 
kwestii wykorzystania narzędzi cyfrowych 
do celów zawodowych, aby zapewnić 
pracownikom ochronę i zabezpieczenie;
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Or. en

Poprawka 99
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
ochronę i zabezpieczenie;

9. przyznaje, że prawo do bycia 
offline nie jest wyraźnie uregulowane w 
prawie Unii; przypomina, że szereg państw 
członkowskich podjęło kroki w celu 
uregulowania kwestii wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, aby zapewnić pracownikom 
oraz ich rodzinom ochronę i 
zabezpieczenie;

Or. pl

Poprawka 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do dokonania 
oceny ryzyka związanego z brakiem 
ochrony prawa do bycia offline i zajęcia się 
tym problemem;

10. wzywa Komisję do dokonania 
oceny negatywnych konsekwencji 
związanych z brakiem ochrony prawa do 
bycia offline i zajęcia się tym problemem, 
a także do podjęcia pilnych działań w celu 
jego rozwiązania w porozumieniu z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi;

Or. it

Poprawka 101
Elena Lizzi
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do dokonania 
oceny ryzyka związanego z brakiem 
ochrony prawa do bycia offline i zajęcia się 
tym problemem;

10. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania oceny ryzyka związanego z 
brakiem ochrony prawa do bycia offline i 
zajęcia się tym problemem;

Or. it

Poprawka 102
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do dokonania 
oceny ryzyka związanego z brakiem 
ochrony prawa do bycia offline i zajęcia 
się tym problemem;

10. wzywa Komisję do dokonania 
oceny ryzyka związanego z brakiem 
ochrony prawa do bycia offline;

Or. en

Poprawka 103
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przyznaje, że w Unii obowiązują 
zróżnicowane wartości, postawy i 
przekonania dotyczące pracy i 
zatrudnienia oraz że zharmonizowane 
podejście legislacyjne nie będzie 
odpowiednie do zaspokojenia 
specyficznych potrzeb państw 
członkowskich; zachęca państwa 
członkowskie do wymiany najlepszych 
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praktyk w zakresie prawa do bycia offline 
i dążenia do zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym;

Or. en

Poprawka 104
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca się do Komisji, aby 
doceniała korzyści płynące z tej autonomii 
wolności pod kątem tworzenia nowych 
modeli biznesowych umożliwiających 
zagwarantowanie otwarcia się na nowy, 
bardziej konkurencyjny i technologiczny 
rynek pracy oraz dostosowania się do 
niego, a także by oceniała pozytywnie 
nowe formy stosunków pracy;

Or. es

Poprawka 105
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję do dokonania 
szczegółowej oceny wpływu w celu oceny 
ryzyka związanego z ustanowieniem 
prawa do bycia offline; uważa, że należy 
zwrócić szczególną uwagę na wpływ 
wdrożenia tego prawa na MŚP;

Or. en
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Poprawka 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i pracodawcy 
zapewnili pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline;

11. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i pracodawcy 
zapewnili pracownikom wszystkie 
konieczne zabezpieczenia umożliwiające 
konkretne korzystanie z prawa do bycia 
offline;

Or. it

Poprawka 107
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i pracodawcy 
zapewnili pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline;

11. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i pracodawcy 
zapewnili pracownikom informacje na 
temat prawa do bycia offline i możliwość 
korzystania z niego;

Or. en

Poprawka 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i pracodawcy 
zapewnili pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia pracownikom możliwości 
korzystania z prawa do bycia offline;
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Or. pl

Poprawka 109
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i pracodawcy 
zapewnili pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline;

11. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zapewnienia 
pracownikom możliwości korzystania z 
prawa do bycia offline;

Or. en

Poprawka 110
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i pracodawcy 
zapewnili pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline;

11. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby pracodawcy zapewnili 
pracownikom możliwość korzystania z 
prawa do bycia offline;

Or. it

Poprawka 111
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina, że europejscy 
partnerzy społeczni przyjęli niedawno 
porozumienie ramowe dotyczące 
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cyfryzacji, które obejmuje warunki bycia 
online i offline; przypomina, że obecnie 
do partnerów społecznych należy podjęcie 
środków wykonawczych w ciągu 
najbliższych trzech lat; jest zdania, że 
przedstawienie jakiegokolwiek wniosku 
ustawodawczego w dziedzinie prawa do 
bycia offline przed końcem okresu 
wdrażania tych ram spowodowałoby 
pominięcie roli partnerów społecznych 
określonej w traktatach;

Or. en

Poprawka 112
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania prawa do bycia offline 
przy udziale krajowych organów inspekcji 
pracy; wzywa Europejski Urząd ds. Pracy, 
aby po osiągnięciu pełnej funkcjonalności 
wspierał państwa członkowskie i 
współpracował z organami krajowymi w 
celu egzekwowania prawa do bycia 
offline;

Or. ro

Poprawka 113
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 

skreśla się
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bycia offline, i do uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 114
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 115
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych;

12. wzywa Komisję do dokonania 
oceny wdrożenia porozumienia ramowego 
europejskich partnerów społecznych 
dotyczącego cyfryzacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru prawa do bycia 
offline, a jeżeli środki wykonawcze nie 
będą egzekwowane i dobrze wdrażane, do 
rozważenia przyjęcia dyrektywy Unii w 
celu zagwarantowania, by pracownicy 
mogli korzystać z prawa do bycia offline, i 
do uregulowania kwestii wykorzystania 
istniejących i nowych narzędzi cyfrowych 
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do celów zawodowych;

Or. en

Poprawka 116
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych;

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, a także w celu 
zagwarantowania, że pracodawcy i 
pracownicy będą w stanie rozpoznać i 
wykorzystać możliwości, jakie obydwu 
stronom daje praca cyfrowa , jeśli jest 
prawidłowo wykorzystywana;

Or. en

Poprawka 117
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych;

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline i by pracodawcy i partnerzy 
społeczni, w ramach zrównoważonego 
dialogu społecznego, wprowadzili 
skuteczne mechanizmy regulujące kwestię 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 



AM\1212000PL.docx 61/182 PE655.974v01-00

PL

zawodowych;

Or. fr

Poprawka 118
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów zawodowych;

12. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem nowej dyrektywy Unii, 
zgodnie z art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE, 
skonsultowała się z państwami 
członkowskimi w celu promowania prawa 
do bycia offline, a także uregulowania 
kwestii wykorzystania istniejących i 
nowych narzędzi cyfrowych w ramach 
istniejących przepisów;

Or. it

Poprawka 119
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów zawodowych;

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli skutecznie korzystać 
z prawa do bycia offline;

Or. en

Poprawka 120
Yana Toom
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów zawodowych;

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania 
jednolitej definicji telepracy w całej Unii, 
określającej dobrowolny charakter 
telepracy, a także inne prawa, takie jak 
prawo do bycia offline;

Or. en

Poprawka 121
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych;

12. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w celu zagwarantowania, by 
pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i uregulowania kwestii 
wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych;

Or. hu

Poprawka 122
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do przyjęcia 
dyrektywy Unii w celu zagwarantowania, 
by pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 

12. wzywa państwa członkowskie do 
zobowiązania się do zagwarantowania, by 
pracownicy mogli korzystać z prawa do 
bycia offline, i do uregulowania kwestii 
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wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych;

wykorzystania istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych;

Or. fr

Poprawka 123
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że od wielu lat 
partnerzy społeczni reprezentujący 
pracowników zwracają uwagę na 
problemy związane z ochroną 
pracowników wynikające z niektórych 
przepisów dyrektywy 2003/88/WE, a także 
z wad transpozycji, wdrażania i 
stosowania tej dyrektywy w różnych 
państwach członkowskich, w 
szczególności w odniesieniu do 
nieprzestrzegania maksymalnego 
tygodniowego wymiaru czasu pracy 
ustalonego w celu zapewnienia 
poszanowania ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. it

Poprawka 124
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do 
zaproponowania ram legislacyjnych 
mających na celu uregulowanie 
minimalnych i jasnych standardów i 
warunków pracy zdalnej w całej Unii oraz 
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zapewnienie godnych warunków pracy, w 
tym wykorzystanie istniejących i nowych 
narzędzi cyfrowych do celów zawodowych 
oraz przestrzeganie godzin pracy i 
urlopów, co pozwoli na elastyczne 
korzystanie z systemów pracy zdalnej;

Or. en

Poprawka 125
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina, że zmiany w 
warunkach pracy wynikające z kryzysu 
związanego z COVID-19, takie jak 
fizyczne i psychologiczne skutki telepracy, 
prawo do bycia offline, nadzór nad pracą 
oraz intensyfikacja pracy, dotknęły 
kobiety poważniej niż mężczyzn; wzywa 
zatem Komisję do przyjęcia podejścia 
uwzględniającego kwestie płci przy 
rozpatrywaniu kwestii prawa do bycia 
offline;

Or. en

Poprawka 126
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. nalega, aby każda inicjatywa 
ustawodawcza szanowała autonomię 
partnerów społecznych na szczeblu 
krajowym, krajowe układy zbiorowe oraz 
tradycje i modele krajowego rynku pracy, 
i aby nie naruszała prawa do 
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negocjowania, zawierania i egzekwowania 
układów zbiorowych zgodnie z prawem 
krajowym i praktyką krajową;

Or. en

Poprawka 127
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

skreśla się

Or. it

Poprawka 128
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 129
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uzupełnić i poprawić przepisy 
dyrektywy 2003/88/WE, a także dyrektyw 
(UE) 2019/1152 i (UE) 2019/1158; uważa, 
że nowa dyrektywa powinna zawierać 
odpowiednie rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców w 
sektorze publicznym i prywatnym, w tym 
system skutecznych, proporcjonalnych i 
odstraszających sankcji; uważa, że 
państwa członkowskie powinny zwiększyć 
skuteczność kontroli przez wzmocnienie 
inspektoratów pracy i zapewnienie 
szybkiego rozwiązywania wszelkich 
sporów prawnych, aby zapewnić pełne 
poszanowanie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy, również w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych; 
podkreśla podstawowe znaczenie 
prawidłowej transpozycji, wdrożenia i 
stosowania nowej dyrektywy UE w 
państwach członkowskich, za co główną 
odpowiedzialność ponoszą organy państw 
członkowskich, w tym inspektoraty pracy i 
sądy; uważa, że kluczowe znaczenie ma 
wzmocnienie narzędzi monitorowania i 
kontroli Komisji Europejskiej oraz 
niezwłoczne wszczynanie postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w przypadku 
problemów związanych z transpozycją, 
wdrażaniem i stosowaniem przepisów 
nowej dyrektywy;

Or. it
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Poprawka 130
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić, uzupełnić i 
egzekwować dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 
2019/1152 i (UE) 2019/1158, jak również 
dyrektywę Rady 89/391/EWG oraz uważa, 
że powinna ona zawierać rozwiązania 
dotyczące odpowiedzialności 
pracodawców i oczekiwań pracowników w 
zakresie organizacji ich czasu pracy w 
przypadku korzystania z narzędzi 
cyfrowych; przypomina, jak ważne jest, by 
w coraz częściej podłączonym do sieci 
środowisku pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o 
sprzęt cyfrowy, taki jak urządzenia i meble 
komputerowe, lub wydatki, takie jak 
rachunki za internet i elektryczność, pod 
żadnym pozorem nie żądać od 
pracowników pokrywania kosztów 
niezbędnych do wykonywania ich pracy i 
aby te koszty nie miały negatywnego 
wpływu na ich dochody osobiste lub 
wydatki w gospodarstwie domowym;

Or. en

Poprawka 131
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą prawa 
do płatnego corocznego urlopu 
wypoczynkowego, (UE) 2019/1152 w 
sprawie przejrzystych i przewidywalnych 
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oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

warunków pracy i (UE) 2019/1158 w 
sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym rodziców i 
opiekunów oraz uważa, że powinna ona 
zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

Or. en

Poprawka 132
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
istniejących modeli, odpowiedzialności 
pracodawców, roli partnerów społecznych 
i potrzeb pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

Or. fr

Poprawka 133
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 

13. jest zdania, że nowe ramy prawne 
dotyczące telepracy na szczeblu Unii 
powinny uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
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ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

Or. en

Poprawka 134
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

13. jest zdania, że państwa 
członkowskie powinny zobowiązać się do 
wprowadzenia rozwiązań dotyczących 
odpowiedzialności pracowników i 
pracodawców przy jednoczesnym 
spełnieniu ich oczekiwań w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

Or. fr

Poprawka 135
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 

13. jest zdania, że po dokładnej ocenie 
i ewaluacji nowa dyrektywa mogłaby 
uszczegółowić i uzupełnić dyrektywy 
2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i (UE) 
2019/1158 oraz uważa, że mogłaby ona 
zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
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korzystania z narzędzi cyfrowych; organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

Or. en

Poprawka 136
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

13. odnotowuje dyrektywy 
2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i (UE) 
2019/1158 oraz uważa, że zawierają one 
rozwiązania niezbędne do rozwiązania 
kwestii odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

Or. en

Poprawka 137
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności pracodawców i 
oczekiwań pracowników w zakresie 
organizacji ich czasu pracy w przypadku 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

13. jest zdania, że nowa dyrektywa 
powinna uszczegółowić i uzupełnić 
dyrektywy 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 oraz uważa, że powinna 
ona zawierać rozwiązania dotyczące 
odpowiedzialności i oczekiwań zarówno 
pracodawców, jak i pracowników w 
zakresie organizacji ich czasu pracy w 
przypadku korzystania z narzędzi 
cyfrowych;

Or. en
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Poprawka 138
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę, że rozwiązania w 
zakresie cyfryzacji i sztucznej inteligencji 
mogą przyczynić się do poprawy 
warunków pracy i jakości życia, w tym do 
poprawy równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz lepszej 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
do przewidywania rozwoju rynku pracy i 
do wspierania zarządzania zasobami 
ludzkimi w zakresie zapobiegania 
uprzedzeniom, ale mogą również budzić 
obawy dotyczące przestrzegania 
prywatności oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy, np. prawa do bycia offline, a także 
prowadzić do nieproporcjonalnego i 
nielegalnego nadzoru i monitorowania 
pracowników;

Or. en

Poprawka 139
Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele 
Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, 
Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że wdrożenie niniejszej 
dyrektywy powinno być w pełni zgodne z 
minimalnymi wymogami ustanowionymi 
w dyrektywach 2003/88/WE, (UE) 
2019/1152 i (UE) 2019/1158, takimi jak 
wymogi dotyczące maksymalnego czasu 
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pracy i minimalnych okresów 
odpoczynku, elastycznej organizacji pracy 
oraz obowiązków informacyjnych, i nie 
powinno mieć żadnych negatywnych 
skutków dla pracowników;

Or. en

Poprawka 140
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przypomina o szczególnych 
potrzebach i różnicach między 
poszczególnymi sektorami w odniesieniu 
do prawa do bycia offline; wzywa Komisję 
do rozważenia i oceny tych różnic w 
przypadku przedstawienia nowej 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 141
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. przypomina, że unijny dorobek 
prawny w dziedzinie zatrudnienia i spraw 
społecznych ma pełne zastosowanie do 
transformacji cyfrowej i wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
właściwego egzekwowania przepisów oraz 
do zajęcia się wszelkimi potencjalnymi 
lukami prawnymi;

Or. en
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Poprawka 142
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. przypomina, że zmiany w 
warunkach pracy wynikające z kryzysu 
związanego z COVID-19, takie jak 
fizyczne i psychologiczne skutki telepracy, 
prawo do bycia offline, nadzór nad pracą 
oraz intensyfikacja pracy, dotknęły 
kobiety, zwłaszcza samotne matki, 
poważniej niż mężczyzn; wzywa zatem 
Komisję do przyjęcia podejścia 
uwzględniającego aspekt płci przy 
poruszaniu kwestii prawa do bycia offline, 
aby maksymalizować korzyści i promować 
perspektywę możliwości dotyczących 
współodpowiedzialności za obowiązki 
rodzinne;

Or. en

Poprawka 143
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że prawo do bycia 
offline umożliwia pracownikom 
powstrzymanie się od angażowania się w 
zadania związane z pracą, działania i 
komunikację elektroniczną, takie jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
i inne wiadomości, poza czasem pracy, w 
tym podczas okresów odpoczynku, dni 
ustawowo wolnych od pracy i corocznych 
urlopów oraz innych rodzajów urlopów, 
bez ponoszenia żadnych negatywnych 

14. podkreśla, że prawo do bycia 
offline umożliwia pracownikom 
powstrzymanie się od angażowania się w 
zadania związane z pracą, działania i 
komunikację elektroniczną, takie jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
i inne wiadomości, poza czasem pracy, w 
tym podczas okresów odpoczynku, dni 
ustawowo wolnych od pracy i corocznych 
urlopów oraz innych rodzajów urlopów, 
bez ponoszenia żadnych negatywnych 
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konsekwencji; konsekwencji; przypomina jednak, że 
należy zapewnić pewną autonomię i 
elastyczność tym, którzy z różnych 
powodów mogą zdecydować się na pracę 
w innych godzinach;

Or. en

Poprawka 144
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że prawo do bycia 
offline umożliwia pracownikom 
powstrzymanie się od angażowania się w 
zadania związane z pracą, działania i 
komunikację elektroniczną, takie jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
i inne wiadomości, poza czasem pracy, w 
tym podczas okresów odpoczynku, dni 
ustawowo wolnych od pracy i corocznych 
urlopów oraz innych rodzajów urlopów, 
bez ponoszenia żadnych negatywnych 
konsekwencji;

14. podkreśla, że prawo do bycia 
offline umożliwia pracownikom 
powstrzymanie się od angażowania się w 
zadania związane z pracą, działania i 
komunikację elektroniczną, takie jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
i inne wiadomości, poza czasem pracy, w 
tym podczas okresów odpoczynku, dni 
ustawowo wolnych od pracy i corocznych 
urlopów, urlopów macierzyńskich i 
ojcowskich oraz innych rodzajów urlopów, 
bez ponoszenia żadnych negatywnych 
konsekwencji;

Or. ro

Poprawka 145
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że prawo do bycia 
offline umożliwia pracownikom 
powstrzymanie się od angażowania się w 
zadania związane z pracą, działania i 
komunikację elektroniczną, takie jak 

14. podkreśla, że prawo do bycia 
offline, uzgodnione z pracodawcą, 
umożliwia pracownikom powstrzymanie 
się od angażowania się w zadania związane 
z pracą, działania i komunikację 
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rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
i inne wiadomości, poza czasem pracy, w 
tym podczas okresów odpoczynku, dni 
ustawowo wolnych od pracy i corocznych 
urlopów oraz innych rodzajów urlopów, 
bez ponoszenia żadnych negatywnych 
konsekwencji;

elektroniczną, takie jak rozmowy 
telefoniczne, wiadomości e-mail i inne 
wiadomości, poza czasem pracy, w tym 
podczas okresów odpoczynku, dni 
ustawowo wolnych od pracy i corocznych 
urlopów oraz innych rodzajów urlopów, 
bez ponoszenia żadnych negatywnych 
konsekwencji;

Or. en

Poprawka 146
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że postęp w zakresie 
nowych rozwiązań technologicznych, 
takich jak sztuczna inteligencja, odgrywa 
kluczową rolę w kształtowaniu miejsca 
pracy przyszłości oraz w docenianiu 
wydajności pracy i nie może prowadzić do 
dehumanizacji przyszłości cyfrowej;

Or. en

Poprawka 147
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa partnerów społecznych oraz 
organy nadzoru ochrony danych do 
zagwarantowania, że nadzór w miejscu 
pracy będzie prowadzony tylko wtedy, gdy 
w każdym przypadku zostanie 
udowodnione, że jest on konieczny i 
proporcjonalny; zwraca uwagę, że jeżeli 
pracownicy mają prawo korzystać z usług 
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komunikacyjnych świadczonych przez 
pracodawcę również w celach prywatnych, 
nie ma on prawa dostępu do metadanych i 
treści komunikacji; przypomina, że w 
stosunkach pracy zgoda pracownika na 
przetwarzanie jego danych osobowych nie 
może być normalnie uznawana za 
dobrowolnie udzielaną i dlatego nie jest 
ważna, ponieważ istnieje wyraźna 
nierównowaga między podmiotem danych 
a administratorem danych;

Or. en

Poprawka 148
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie podkreśla, że 
ograniczenie czasu pracy uważa się za 
kluczowe dla zapewnienia zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników w Unii;

15. ponownie podkreśla, że 
ograniczenie czasu pracy uważa się za 
kluczowe dla zapewnienia zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników w Unii; 
zauważa, że ograniczenie czasu pracy 
mogłoby również ułatwić ożywienie 
demograficzne starzejącego się 
kontynentu europejskiego;

Or. ro

Poprawka 149
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie podkreśla, że 
ograniczenie czasu pracy uważa się za 
kluczowe dla zapewnienia zdrowia i 

15. ponownie podkreśla, że 
ograniczenie czasu pracy przekraczającego 
uzgodniony czas pracy uważa się za 
kluczowe dla zapewnienia zdrowia i 
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bezpieczeństwa pracowników w Unii; bezpieczeństwa pracowników w Unii;

Or. en

Poprawka 150
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie podkreśla, że 
ograniczenie czasu pracy uważa się za 
kluczowe dla zapewnienia zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników w Unii;

15. ponownie podkreśla, że 
ograniczenie czasu pracy i jego 
przewidywalność uważa się za kluczowe 
dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników w Unii;

Or. en

Poprawka 151
Beata Szydło, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie podkreśla, że 
ograniczenie czasu pracy uważa się za 
kluczowe dla zapewnienia zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników w Unii;

15. ponownie podkreśla, że 
respektowanie czasu pracy uważa się za 
kluczowe dla zapewnienia zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin 
w Unii;

Or. pl

Poprawka 152
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że Komisja, państwa 
członkowskie, pracodawcy i pracownicy 
muszą aktywnie wspierać prawo do bycia 
offline i zachęcać do korzystania z niego 
oraz promować skuteczne, uzasadnione i 
zrównoważone podejście do narzędzi 
cyfrowych w pracy, a także środki 
zwiększające świadomość, kampanie 
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące czasu 
pracy i prawa do bycia offline;

16. podkreśla, że Komisja, państwa 
członkowskie, pracodawcy i pracownicy 
muszą aktywnie wspierać prawo do bycia 
offline i zachęcać do korzystania z niego 
oraz promować skuteczne, uzasadnione i 
zrównoważone podejście do narzędzi 
cyfrowych w pracy, a także środki 
zwiększające świadomość, kampanie 
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące czasu 
pracy i prawa do bycia offline, aby 
zapewnić skuteczne wdrażanie tego prawa 
oraz wszystkich innych praw służących 
ochronie zdrowia psychicznego i 
fizycznego pracowników, a także 
ustanowienie ich jako aktywnego 
elementu unijnej kultury pracy;

Or. en

Poprawka 153
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że Komisja, państwa 
członkowskie, pracodawcy i pracownicy 
muszą aktywnie wspierać prawo do bycia 
offline i zachęcać do korzystania z niego 
oraz promować skuteczne, uzasadnione i 
zrównoważone podejście do narzędzi 
cyfrowych w pracy, a także środki 
zwiększające świadomość, kampanie 
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące czasu 
pracy i prawa do bycia offline;

16. podkreśla, że Komisja, państwa 
członkowskie, pracodawcy i pracownicy 
muszą aktywnie wspierać prawo do bycia 
offline i zachęcać do korzystania z niego 
oraz promować skuteczne, uzasadnione i 
zrównoważone podejście do narzędzi 
cyfrowych w pracy, a także środki 
zwiększające świadomość, kampanie 
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące czasu 
pracy, prawa do bycia offline i rozsądnego 
korzystania z narzędzi cyfrowych;

Or. fr
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Poprawka 154
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że Komisja, państwa 
członkowskie, pracodawcy i pracownicy 
muszą aktywnie wspierać prawo do bycia 
offline i zachęcać do korzystania z niego 
oraz promować skuteczne, uzasadnione i 
zrównoważone podejście do narzędzi 
cyfrowych w pracy, a także środki 
zwiększające świadomość, kampanie 
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące czasu 
pracy i prawa do bycia offline;

16. podkreśla, że Komisja, państwa 
członkowskie, pracodawcy i pracownicy 
muszą aktywnie wspierać prawo do bycia 
offline, informować o nim i zachęcać do 
korzystania z niego oraz promować 
skuteczne, uzasadnione i zrównoważone 
podejście do narzędzi cyfrowych w pracy, 
a także środki zwiększające świadomość, 
kampanie edukacyjne i szkoleniowe 
dotyczące czasu pracy i prawa do bycia 
offline;

Or. en

Poprawka 155
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że Komisja, państwa 
członkowskie, pracodawcy i pracownicy 
muszą aktywnie wspierać prawo do bycia 
offline i zachęcać do korzystania z niego 
oraz promować skuteczne, uzasadnione i 
zrównoważone podejście do narzędzi 
cyfrowych w pracy, a także środki 
zwiększające świadomość, kampanie 
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące czasu 
pracy i prawa do bycia offline;

16. podkreśla, że państwa 
członkowskie, a także pracodawcy i 
pracownicy muszą aktywnie wspierać 
prawo do bycia offline i zachęcać do 
korzystania z niego oraz promować 
skuteczne, uzasadnione i zrównoważone 
podejście do narzędzi cyfrowych w pracy, 
a także środki zwiększające świadomość, 
kampanie edukacyjne i szkoleniowe 
dotyczące czasu pracy i prawa do bycia 
offline;

Or. en
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Poprawka 156
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że Komisja, państwa 
członkowskie, pracodawcy i pracownicy 
muszą aktywnie wspierać prawo do bycia 
offline i zachęcać do korzystania z niego 
oraz promować skuteczne, uzasadnione i 
zrównoważone podejście do narzędzi 
cyfrowych w pracy, a także środki 
zwiększające świadomość, kampanie 
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące czasu 
pracy i prawa do bycia offline;

16. podkreśla, że państwa 
członkowskie, pracodawcy i pracownicy 
muszą aktywnie wspierać prawo do bycia 
offline i zachęcać do korzystania z niego 
oraz promować skuteczne, uzasadnione i 
zrównoważone podejście do narzędzi 
cyfrowych w pracy, a także środki 
zwiększające świadomość, kampanie 
edukacyjne i szkoleniowe dotyczące czasu 
pracy i prawa do bycia offline;

Or. it

Poprawka 157
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina o ścisłym 
rozgraniczeniu między czasem pracy, gdy 
pracownik musi być do dyspozycji 
pracodawcy, a czasem wolnym od pracy, 
gdy pracownik nie ma obowiązku 
pozostawać do dyspozycji pracodawcy; 
przypomina, że odzwierciedla to nie tylko 
obowiązujące prawodawstwo dotyczące 
czasu pracy, ale również orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej dotyczące czasu pracy; 
przypomina, że czas dyżurowania jest 
czasem pracy;

Or. en
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Poprawka 158
Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wytycznych dotyczących narzędzi 
monitorowania pracy wykorzystywanych 
przez pracodawców do sprawdzania czasu 
pracy pracowników zdalnych, które 
sprzyjają godzeniu życia zawodowego i 
prywatnego; uważa, że powinny one 
obejmować kwestię śledzenia 
pracowników przez ich pracodawców za 
pomocą systemu GPS oraz zapewniać 
pracownikom prawo do prywatności;

Or. en

Poprawka 159
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zdecydowanie uważa, że 
pracodawcy nie powinni wymagać od 
pracowników, by byli bezpośrednio lub 
pośrednio dostępni lub osiągalni poza 
swoim czasem pracy, i powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 

skreśla się
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niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania;

Or. it

Poprawka 160
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zdecydowanie uważa, że 
pracodawcy nie powinni wymagać od 
pracowników, by byli bezpośrednio lub 
pośrednio dostępni lub osiągalni poza 
swoim czasem pracy, i powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania;

17. zdecydowanie uważa, że 
pracodawcy nie powinni wymagać od 
pracowników, by byli bezpośrednio lub 
pośrednio dostępni lub osiągalni poza 
swoim czasem pracy, i powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania; 
podkreśla, że w tym zmieniającym się 
świecie pracy istnieje zatem większa 
potrzeba, by pracownicy byli w pełni 
informowani o podstawowych warunkach 
pracy, w stosownym terminie i w formie 
pisemnej, w sposób łatwo dla nich 
dostępny; wskazuje, że w związku z coraz 
powszechniejszym stosowaniem narzędzi 
komunikacji cyfrowej informacje, które 
mają być przekazywane na piśmie, mogą 
być przekazywane drogą elektroniczną;

Or. hu
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Poprawka 161
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zdecydowanie uważa, że 
pracodawcy nie powinni wymagać od 
pracowników, by byli bezpośrednio lub 
pośrednio dostępni lub osiągalni poza 
swoim czasem pracy, i powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania;

17. podkreśla, że pracodawcy, ale 
także współpracownicy, muszą unikać 
bezpośredniego lub pośredniego 
kontaktowania się ze swoimi 
pracownikami lub współpracownikami 
poza uzgodnionymi godzinami pracy i nie 
mogą wymagać od pracowników, by byli 
bezpośrednio lub pośrednio dostępni lub 
osiągalni poza swoim czasem pracy, i 
muszą dostarczać pracownikom 
wystarczające informacje, w tym pisemne 
oświadczenie, określające prawo 
pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania; 
przypomina, że czas, w którym pracownik 
jest dostępny lub osiągalny dla 
pracodawcy, to czas pracy;

Or. en

Poprawka 162
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zdecydowanie uważa, że 17. zdecydowanie uważa, że 
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pracodawcy nie powinni wymagać od 
pracowników, by byli bezpośrednio lub 
pośrednio dostępni lub osiągalni poza 
swoim czasem pracy, i powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania;

pracodawcy nie powinni wymagać od 
pracowników, by byli bezpośrednio lub 
pośrednio dostępni lub osiągalni poza 
swoim czasem pracy, i powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania; 
krajowe organy inspekcji pracy oraz 
Europejski Urząd ds. Pracy powinny 
dopilnować, aby wszyscy pracodawcy 
wypełniali ten obowiązek;

Or. ro

Poprawka 163
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zdecydowanie uważa, że 
pracodawcy nie powinni wymagać od 
pracowników, by byli bezpośrednio lub 
pośrednio dostępni lub osiągalni poza 
swoim czasem pracy, i powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 

17. zdecydowanie uważa, że 
pracodawcy i współpracownicy powinni 
powstrzymać się od bezpośredniego lub 
pośredniego kontaktowania się ze swoimi 
pracownikami i współpracownikami poza 
uzgodnionym czasem pracy oraz że 
pracodawcy powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
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bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania;

nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania;

Or. en

Poprawka 164
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zdecydowanie uważa, że 
pracodawcy nie powinni wymagać od 
pracowników, by byli bezpośrednio lub 
pośrednio dostępni lub osiągalni poza 
swoim czasem pracy, i powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania;

17. zdecydowanie uważa, że 
pracodawcy nie powinni wymagać od 
pracowników, by byli bezpośrednio lub 
pośrednio dostępni lub osiągalni poza 
swoim czasem pracy, jeśli nie zostało to 
uzgodnione, i powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania;

Or. en

Poprawka 165
Dennis Radtke
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zdecydowanie uważa, że 
pracodawcy nie powinni wymagać od 
pracowników, by byli bezpośrednio lub 
pośrednio dostępni lub osiągalni poza 
swoim czasem pracy, i powinni dostarczać 
pracownikom wystarczające informacje, w 
tym pisemne oświadczenie, określające 
prawo pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania;

17. podkreśla, że pracodawcom nie 
wolno wymagać od pracowników, by byli 
bezpośrednio lub pośrednio dostępni lub 
osiągalni poza swoim czasem pracy, i 
powinni dostarczać pracownikom 
wystarczające informacje, w tym pisemne 
oświadczenie, określające prawo 
pracowników do bycia offline, a 
mianowicie przynajmniej praktyczne 
ustalenia dotyczące wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, sposobu 
rejestrowania czasu pracy, oceny 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dokonywanej przez pracodawcę oraz 
środków ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem i wdrażania 
prawa pracowników do odszkodowania;

Or. en

Poprawka 166
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że wykorzystanie 
technologii nie może stanowić pretekstu 
do systematycznego monitorowania 
pracowników i powinno odbywać się przy 
zapewnieniu ochrony ich prawa do 
samostanowienia, co wymaga przede 
wszystkim szkolenia i informowania 
pracowników o przetwarzaniu ich danych;

Or. it
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Poprawka 167
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że ustanowienie i 
zagwarantowanie prawa do bycia offline 
nie może stanowić zbyt dużego obciążenia 
administracyjnego dla przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 168
Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla zasadę niezależnego 
zarządzania czasem, zgodnie z którą 
pracownicy muszą mieć możliwość 
planowania czasu pracy w ramach 
osobistych obowiązków, w szczególności 
opieki nad dziećmi lub chorymi członkami 
rodziny;

Or. en

Poprawka 169
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta 
Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina 
Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla znaczenie partnerów 
społecznych dla zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania prawa do bycia 
offline; uważa, że państwa członkowskie 
muszą zapewnić pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline m.in. 
za pomocą układów zbiorowych;

18. podkreśla znaczenie partnerów 
społecznych dla zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania prawa do bycia 
offline; uważa, że państwa członkowskie 
muszą zapewnić pracownikom możliwość 
skutecznego korzystania z prawa do bycia 
offline m.in. za pomocą układu 
zbiorowego; wzywa państwa członkowskie 
do ustanowienia precyzyjnych i 
wystarczających mechanizmów w celu 
zapewnienia minimalnego standardu 
ochrony zgodnego z prawodawstwem 
unijnym oraz egzekwowania prawa do 
bycia offline pracowników nieobjętych 
układem zbiorowym na jakimkolwiek 
poziomie;

Or. en

Poprawka 170
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla znaczenie partnerów 
społecznych dla zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania prawa do bycia 
offline; uważa, że państwa członkowskie 
muszą zapewnić pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline m.in. 
za pomocą układów zbiorowych;

18. podkreśla znaczenie partnerów 
społecznych dla zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania prawa do bycia 
offline oraz że w związku z tym istotne 
będzie uwzględnienie pracy, którą już 
wykonali w tym zakresie; uważa, że 
państwa członkowskie muszą zapewnić 
pracownikom możliwość korzystania z 
prawa do bycia offline m.in. za pomocą 
układów zbiorowych;

Or. fr

Poprawka 171
Jordi Cañas
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla znaczenie partnerów 
społecznych dla zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania prawa do bycia 
offline; uważa, że państwa członkowskie 
muszą zapewnić pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline m.in. 
za pomocą układów zbiorowych;

18. podkreśla znaczenie partnerów 
społecznych dla zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania prawa do bycia 
offline; uważa, że państwa członkowskie 
muszą zapewnić pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline m.in. 
za pomocą układów zbiorowych, 
elastycznych umów sektorowych i 
porozumień między przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 172
José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla znaczenie partnerów 
społecznych dla zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania prawa do bycia 
offline; uważa, że państwa członkowskie 
muszą zapewnić pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline m.in. 
za pomocą układów zbiorowych;

18. podkreśla znaczenie partnerów 
społecznych dla zapewnienia opracowania 
i skutecznego wdrożenia i egzekwowania 
prawa do bycia offline, zgodnie z 
praktykami krajowymi; uważa, że państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
pracownikom możliwość korzystania z 
prawa do bycia offline m.in. za pomocą 
układów zbiorowych;

Or. pt

Poprawka 173
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla znaczenie partnerów 
społecznych dla zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania prawa do bycia 
offline; uważa, że państwa członkowskie 
muszą zapewnić pracownikom możliwość 
korzystania z prawa do bycia offline m.in. 
za pomocą układów zbiorowych;

18. podkreśla znaczenie partnerów 
społecznych dla zapewnienia skutecznego 
wdrożenia i egzekwowania prawa do bycia 
offline; uważa, że państwa członkowskie i 
partnerzy społeczni powinni promować 
prawo pracowników do bycia offline m.in. 
za pomocą układów zbiorowych;

Or. en

Poprawka 174
Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. ponownie podkreśla znaczenie 
równego traktowania pracowników 
transgranicznych i zauważa, że państwa 
członkowskie i Komisja muszą zapewnić, 
aby pracownicy rozumieli swoje prawo do 
bycia offline, również w ujęciu 
transgranicznym;

Or. en

Poprawka 175
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby pracownicy, którzy 
powołują się na swoje prawo do bycia 
offline, byli chronieni przed wiktymizacją i 
innymi negatywnymi skutkami oraz aby 
istniały mechanizmy rozpatrywania skarg 

19. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby pracownicy, którzy 
powołują się na swoje prawo do bycia 
offline, byli chronieni przed wiktymizacją i 
innymi negatywnymi skutkami oraz aby 
istniały mechanizmy rozpatrywania skarg 
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lub naruszeń prawa do bycia offline; lub naruszeń prawa do bycia offline; jest 
zdania, że pracodawcy nie powinni 
promować kultury „zawsze dostępnego” 
pracownika polegającej na przyznawaniu 
awansów i premii tylko tym, którzy 
pracują bez korzystania z prawa do bycia 
offline;

Or. ro

Poprawka 176
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zauważa, że zapewnienie prawa do 
bycia offline ma szczególne znaczenie dla 
pracowników znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji lub tych, którzy 
mają w domu pod opieką osoby takie jak 
małoletnie dzieci lub osoby dorosłe 
pozostające na utrzymaniu, którym 
pracownik świadczy usługi niezbędne dla 
ich zdrowia, dobrego samopoczucia lub 
czynności codziennych;

Or. en

Poprawka 177
Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że wszystkie działania w 
zakresie kształcenia i szkolenia 
zawodowego na odległość muszą być 
również zaliczane do działalności 
zawodowej i nie mogą odbywać się w 
nadgodzinach ani w dni wolne od pracy 



PE655.974v01-00 92/182 AM\1212000PL.docx

PL

bez odpowiedniego wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 178
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. podkreśla, że wzrost wykorzystania 
łączności w miejscu pracy nie powinien 
prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji 
lub negatywnych konsekwencji w 
odniesieniu do rekrutacji lub rozwoju 
kariery, zwłaszcza w przypadku rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, kobiet, 
osób starszych i niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 179
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 19 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19c. podkreśla również znaczenie 
wspierania indywidualnych szkoleń dla 
wszystkich pracowników mających na 
celu poprawę umiejętności 
informatycznych, a w szczególności dla 
osób niepełnosprawnych i starszych 
współpracowników, aby zapewnić dobre i 
skuteczne wykonywanie przez nich pracy;

Or. en
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Poprawka 180
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Ustęp 19 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19d. wzywa Komisję do włączenia 
prawa do bycia offline do swojej nowej 
strategii w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz do zdecydowanego 
rozwijania nowych środków i działań 
psychospołecznych w ramach 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. en

Poprawka 181
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji o 
przedłożenie na podstawie art. 225 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wniosku dotyczącego aktu 
prawnego w sprawie prawa do bycia 
offline, zgodnie z zaleceniami określonymi 
w załączniku do niniejszego 
sprawozdania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 182
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji o 
przedłożenie na podstawie art. 225 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wniosku dotyczącego aktu 
prawnego w sprawie prawa do bycia 
offline, zgodnie z zaleceniami określonymi 
w załączniku do niniejszego 
sprawozdania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 183
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji o 
przedłożenie na podstawie art. 225 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wniosku dotyczącego aktu 
prawnego w sprawie prawa do bycia 
offline, zgodnie z zaleceniami określonymi 
w załączniku do niniejszego 
sprawozdania;

skreśla się

Or. it

Poprawka 184
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. stwierdza, że postulowany wniosek 
nie pociąga za sobą konsekwencji 
finansowych;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 185
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. stwierdza, że postulowany wniosek 
nie pociąga za sobą konsekwencji 
finansowych;

21. domaga się, aby postulowany 
wniosek został poddany wstępnej ocenie 
konsekwencji finansowych;

Or. hu

Poprawka 186
Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Załącznik I

Projekt rezolucji Poprawka

[...] skreśla się

Or. it

Poprawka 187
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 8 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa uwzględnia 
konwencje i zalecenia Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w odniesieniu do 
organizacji czasu pracy, w tym w 
szczególności Konwencję nr 1 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ograniczenia czasu pracy do 

4. Niniejsza dyrektywa uwzględnia 
konwencje i zalecenia Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w odniesieniu do 
organizacji czasu pracy, w tym w 
szczególności Konwencję nr 1 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ograniczenia czasu pracy do 
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ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu 
godzin tygodniowo w zakładach 
przemysłowych z 1919 r., zalecenie 
dotyczące rokowań zbiorowych z 1981 r. 
(nr 163), Konwencję nr 156 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników 
mających obowiązki rodzinne z 1981 r. 
oraz towarzyszące jej zalecenie (nr 165).

ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu 
godzin tygodniowo w zakładach 
przemysłowych z 1919 r., Konwencję nr 
30 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą uregulowania czasu pracy w 
handlu i w biurach z 1930 r., zalecenie 
dotyczące rokowań zbiorowych z 1981 r. 
(nr 163), Konwencję nr 156 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników 
mających obowiązki rodzinne z 1981 r. 
oraz towarzyszące jej zalecenie (nr 165), a 
także Deklarację na rzecz przyszłości 
pracy z okazji stulecia MOP z 2019 r.

Or. en

Poprawka 188
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa uwzględnia 
konwencje i zalecenia Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w odniesieniu do 
organizacji czasu pracy, w tym w 
szczególności Konwencję nr 1 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ograniczenia czasu pracy do 
ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu 
godzin tygodniowo w zakładach 
przemysłowych z 1919 r., zalecenie 
dotyczące rokowań zbiorowych z 1981 r. 
(nr 163), Konwencję nr 156 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników 
mających obowiązki rodzinne z 1981 r. 
oraz towarzyszące jej zalecenie (nr 165).

4. Niniejsza dyrektywa uwzględnia 
konwencje i zalecenia Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w odniesieniu do 
organizacji czasu pracy, w tym w 
szczególności Konwencję nr 1 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą ograniczenia czasu pracy do 
ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu 
godzin tygodniowo w zakładach 
przemysłowych z 1919 r., Konwencję nr 
30 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą uregulowania czasu pracy w 
handlu i w biurach z 1930 r., zalecenie 
dotyczące rokowań zbiorowych z 1981 r. 
(nr 163), Konwencję nr 156 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą równości szans i traktowania 
pracowników obu płci: pracowników 
mających obowiązki rodzinne z 1981 r. 
oraz towarzyszące jej zalecenie (nr 165), i 
Deklarację na rzecz przyszłości pracy z 
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okazji stulecia MOP z 2019 r.

Or. en

Poprawka 189
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. Niniejsza dyrektywa uwzględnia 
również Europejską kartę społeczną 
(zrewidowaną) Rady Europy, o której 
mowa w art. 151 TFUE, a w szczególności 
jej art. 2 (sprawiedliwe warunki pracy, w 
tym czas pracy i okresy odpoczynku), art. 
3 (warunki bezpieczeństwa i zdrowia w 
pracy), art. 6 (negocjacje zbiorowe) i art. 
27 (ochrona pracowników mających 
obowiązki rodzinne).

Or. en

Poprawka 190
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. Niniejsza dyrektywa uwzględnia 
również Europejską kartę społeczną 
(zrewidowaną) Rady Europy, o której 
mowa w art. 151 TFUE, a w szczególności 
jej art. 2 (sprawiedliwe warunki pracy, w 
tym czas pracy i okresy odpoczynku), art. 
3 (warunki bezpieczeństwa i zdrowia w 
pracy), art. 6 (negocjacje zbiorowe) i art. 
27 (ochrona pracowników mających 
obowiązki rodzinne).

Or. en
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Poprawka 191
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. Porozumienie ramowe 
europejskich partnerów społecznych 
dotyczące telepracy z 2002 r. stanowiło 
pierwsze wstępne kroki w kierunku 
kompleksowego podejścia do telepracy; 
porozumienie to było dobrowolne. Biorąc 
pod uwagę zmiany, jakie zaszły w ciągu 
prawie dwudziestu lat od zawarcia 
porozumienia, stało się oczywiste, że 
istnieje potrzeba dokonania kodyfikacji na 
szczeblu Unii. Niezwykle istotne jest 
ustalenie, że telepraca powinna zawsze 
odbywać się na zasadzie dobrowolności.

Or. en

Poprawka 192
Anne Sander

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Narzędzia cyfrowe umożliwiają 
pracownikom pracę z dowolnego miejsca 
w dowolnym czasie i mogą przyczynić się 
do poprawy równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym. Stosowanie 
narzędzi cyfrowych, w tym ICT, do celów 
zawodowych ma jednak również możliwe 
negatywne skutki, takie jak wydłużenie 
czasu pracy poprzez zachęcanie 
pracowników do pracy po godzinach, 
większa intensywność pracy, a także 
zatarcie granic między czasem pracy a 
czasem wolnym. Jeżeli takie narzędzia 

(6) Narzędzia cyfrowe umożliwiają 
pracownikom pracę z dowolnego miejsca 
w dowolnym czasie i mogą znacząco 
przyczynić się do poprawy równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
umożliwiając im większą elastyczność w 
organizowaniu życia prywatnego i 
rodzinnego, a niejednokrotnie 
zapewniając oszczędność czasu na 
dojazdach do pracy. Stosowanie narzędzi 
cyfrowych, w tym ICT, do celów 
zawodowych ma jednak również możliwe 
negatywne skutki, takie jak wydłużenie 
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cyfrowe nie są wykorzystywane wyłącznie 
w czasie pracy, mogą kolidować z życiem 
prywatnym pracowników. W przypadku 
pracowników, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia za opiekę, narzędzia 
cyfrowe mogą szczególnie utrudniać 
znalezienie zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym. Kobiety 
spędzają więcej czasu niż mężczyźni na 
wypełnianiu takich obowiązków 
opiekuńczych, pracują mniej godzin za 
wynagrodzeniem i mogą całkowicie 
wycofać się z rynku pracy.

czasu pracy poprzez zachęcanie 
pracowników do pracy po godzinach, 
większa intensywność pracy, a także 
zatarcie granic między czasem pracy a 
czasem wolnym. Jeżeli takie narzędzia 
cyfrowe nie są wykorzystywane wyłącznie 
w czasie pracy, mogą kolidować z życiem 
prywatnym pracowników. W przypadku 
pracowników, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia za opiekę, narzędzia 
cyfrowe mogą szczególnie utrudniać 
znalezienie zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym. Kobiety 
spędzają więcej czasu niż mężczyźni na 
wypełnianiu takich obowiązków 
opiekuńczych, pracują mniej godzin za 
wynagrodzeniem i mogą całkowicie 
wycofać się z rynku pracy.

Or. fr

Poprawka 193
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Narzędzia cyfrowe umożliwiają 
pracownikom pracę z dowolnego miejsca 
w dowolnym czasie i mogą przyczynić się 
do poprawy równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym. Stosowanie 
narzędzi cyfrowych, w tym ICT, do celów 
zawodowych ma jednak również możliwe 
negatywne skutki, takie jak wydłużenie 
czasu pracy poprzez zachęcanie 
pracowników do pracy po godzinach, 
większa intensywność pracy, a także 
zatarcie granic między czasem pracy a 
czasem wolnym. Jeżeli takie narzędzia 
cyfrowe nie są wykorzystywane wyłącznie 
w czasie pracy, mogą kolidować z życiem 
prywatnym pracowników. W przypadku 
pracowników, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia za opiekę, narzędzia 

6. Narzędzia cyfrowe umożliwiają 
pracownikom pracę z dowolnego miejsca 
w dowolnym czasie i mogą, przy 
prawidłowym wykorzystaniu, przyczynić 
się do poprawy równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, ale także do 
poprawy wydajności pracowników. 
Stosowanie narzędzi cyfrowych, w tym 
ICT, do celów zawodowych ma jednak 
również możliwe negatywne skutki, takie 
jak wydłużenie czasu pracy poprzez 
zachęcanie pracowników do pracy po 
godzinach, większa intensywność pracy, a 
także zatarcie granic między czasem pracy 
a czasem wolnym. Jeżeli takie narzędzia 
cyfrowe nie są wykorzystywane wyłącznie 
w czasie pracy, mogą kolidować z życiem 
prywatnym pracowników. W przypadku 
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cyfrowe mogą szczególnie utrudniać 
znalezienie zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym. Kobiety 
spędzają więcej czasu niż mężczyźni na 
wypełnianiu takich obowiązków 
opiekuńczych, pracują mniej godzin za 
wynagrodzeniem i mogą całkowicie 
wycofać się z rynku pracy.

pracowników, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia za opiekę, narzędzia 
cyfrowe mogą szczególnie utrudniać 
znalezienie zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym. Kobiety 
spędzają więcej czasu niż mężczyźni na 
wypełnianiu takich obowiązków 
opiekuńczych, pracują mniej godzin za 
wynagrodzeniem i mogą całkowicie 
wycofać się z rynku pracy.

Or. en

Poprawka 194
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Narzędzia cyfrowe umożliwiają 
pracownikom pracę z dowolnego miejsca 
w dowolnym czasie i mogą przyczynić się 
do poprawy równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym. Stosowanie 
narzędzi cyfrowych, w tym ICT, do celów 
zawodowych ma jednak również możliwe 
negatywne skutki, takie jak wydłużenie 
czasu pracy poprzez zachęcanie 
pracowników do pracy po godzinach, 
większa intensywność pracy, a także 
zatarcie granic między czasem pracy a 
czasem wolnym. Jeżeli takie narzędzia 
cyfrowe nie są wykorzystywane wyłącznie 
w czasie pracy, mogą kolidować z życiem 
prywatnym pracowników. W przypadku 
pracowników, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia za opiekę, narzędzia 
cyfrowe mogą szczególnie utrudniać 
znalezienie zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym. Kobiety 
spędzają więcej czasu niż mężczyźni na 
wypełnianiu takich obowiązków 
opiekuńczych, pracują mniej godzin za 
wynagrodzeniem i mogą całkowicie 

(6) Narzędzia cyfrowe umożliwiają 
pracownikom pracę z dowolnego miejsca 
w dowolnym czasie i mogą przyczynić się 
do poprawy równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym. Stosowanie 
narzędzi cyfrowych, w tym ICT, do celów 
zawodowych ma jednak również możliwe 
negatywne skutki, takie jak wydłużenie 
czasu pracy poprzez zachęcanie 
pracowników do pracy po godzinach, 
większa intensywność pracy, a także 
zatarcie granic między czasem pracy a 
czasem wolnym. Jeżeli takie narzędzia 
cyfrowe nie są wykorzystywane wyłącznie 
w czasie pracy, mogą kolidować z życiem 
prywatnym pracowników. W przypadku 
pracowników, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia za opiekę, narzędzia 
cyfrowe mogą szczególnie utrudniać 
znalezienie zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym. Kobiety 
spędzają więcej czasu niż mężczyźni na 
wypełnianiu takich obowiązków 
opiekuńczych i pracują mniej godzin za 
wynagrodzeniem.
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wycofać się z rynku pracy.

Or. ro

Poprawka 195
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Narzędzia cyfrowe umożliwiają 
pracownikom pracę z dowolnego miejsca 
w dowolnym czasie i mogą przyczynić się 
do poprawy równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym. Stosowanie 
narzędzi cyfrowych, w tym ICT, do celów 
zawodowych ma jednak również możliwe 
negatywne skutki, takie jak wydłużenie 
czasu pracy poprzez zachęcanie 
pracowników do pracy po godzinach, 
większa intensywność pracy, a także 
zatarcie granic między czasem pracy a 
czasem wolnym. Jeżeli takie narzędzia 
cyfrowe nie są wykorzystywane wyłącznie 
w czasie pracy, mogą kolidować z życiem 
prywatnym pracowników. W przypadku 
pracowników, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia za opiekę, narzędzia 
cyfrowe mogą szczególnie utrudniać 
znalezienie zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym. Kobiety 
spędzają więcej czasu niż mężczyźni na 
wypełnianiu takich obowiązków 
opiekuńczych, pracują mniej godzin za 
wynagrodzeniem i mogą całkowicie 
wycofać się z rynku pracy.

(6) Narzędzia cyfrowe umożliwiają 
pracownikom pracę z dowolnego miejsca 
w dowolnym czasie i mogą przyczynić się 
do poprawy równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym. Stosowanie 
narzędzi cyfrowych, w tym ICT, do celów 
zawodowych ma jednak również możliwe 
negatywne skutki, takie jak wydłużenie 
czasu pracy poprzez zachęcanie 
pracowników do pracy po godzinach, 
większa intensywność pracy, a także 
zatarcie granic między czasem pracy a 
czasem wolnym. Jeżeli takie narzędzia 
cyfrowe nie są wykorzystywane wyłącznie 
w czasie pracy, mogą kolidować z życiem 
prywatnym pracowników. W przypadku 
pracowników, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia za opiekę, narzędzia 
cyfrowe mogą szczególnie utrudniać 
znalezienie zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym. Kobiety 
spędzają więcej czasu niż mężczyźni na 
wypełnianiu takich obowiązków 
opiekuńczych, pracują mniej godzin za 
wynagrodzeniem i mogą całkowicie 
wycofać się z aktywności zawodowej.

Or. pl

Poprawka 196
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) Ponadto narzędzia cyfrowe 
wykorzystywane w pracy mogą 
wywoływać stałą presję i stres, mieć 
szkodliwy wpływ na zdrowie i 
samopoczucie fizyczne i psychiczne 
pracowników oraz mogą prowadzić do 
chorób zawodowych, takich jak lęk, 
depresja i wypalenie, które z kolei 
stanowią coraz większe obciążenie dla 
pracodawców i systemów ubezpieczeń 
społecznych. Biorąc pod uwagę wyzwania 
związane ze znacznie szerzej zakrojonym 
stosowaniem narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, z nietypowymi stosunkami 
pracy i telepracy, w szczególności w 
kontekście wzrostu liczby godzin 
telepracy, jaki nastąpił w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, jeszcze 
pilniejsze stało się zapewnienie 
pracownikom możliwości korzystania z 
prawa do bycia offline.

(7) Ponadto narzędzia cyfrowe 
wykorzystywane w pracy mogą 
powodować naruszenie prawa 
pracowników do bezpieczeństwa i higieny 
pracy, wywołując stałą presję i stres oraz 
szkodliwy wpływ na zdrowie i 
samopoczucie fizyczne i psychiczne 
pracowników, oraz mogą prowadzić do 
chorób zawodowych, takich jak lęk, 
depresja i wypalenie, przekładając się 
również na coraz większe obciążenie dla 
pracodawców i systemów ubezpieczeń 
społecznych. Biorąc pod uwagę wyzwania 
związane ze znacznie szerzej zakrojonym 
stosowaniem narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych oraz z potrzebą zwalczania 
niepewności zatrudnienia oraz nadużyć i 
dyskryminacji, których doświadczają 
pracownicy, zwłaszcza w związku z 
nietypowymi stosunkami pracy i telepracy, 
w szczególności w kontekście wzrostu 
liczby godzin telepracy, jaki nastąpił w 
wyniku kryzysu związanego z COVID-19, 
jeszcze pilniejsze stało się zapewnienie 
pracownikom możliwości korzystania z 
prawa do bycia offline.

Or. it

Poprawka 197
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) Ponadto narzędzia cyfrowe 
wykorzystywane w pracy mogą 
wywoływać stałą presję i stres, mieć 
szkodliwy wpływ na zdrowie i 
samopoczucie fizyczne i psychiczne 

(7) Ponadto narzędzia cyfrowe 
wykorzystywane w pracy mogą 
wywoływać stałą presję i stres, mieć 
szkodliwy wpływ na zdrowie i 
samopoczucie fizyczne i psychiczne 
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pracowników oraz mogą prowadzić do 
chorób zawodowych, takich jak lęk, 
depresja i wypalenie, które z kolei 
stanowią coraz większe obciążenie dla 
pracodawców i systemów ubezpieczeń 
społecznych. Biorąc pod uwagę wyzwania 
związane ze znacznie szerzej zakrojonym 
stosowaniem narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, z nietypowymi stosunkami 
pracy i telepracy, w szczególności w 
kontekście wzrostu liczby godzin 
telepracy, jaki nastąpił w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, jeszcze 
pilniejsze stało się zapewnienie 
pracownikom możliwości korzystania z 
prawa do bycia offline.

pracowników oraz mogą prowadzić do 
chorób zawodowych, takich jak lęk, 
depresja, wypalenie, technostres, 
zaburzenia snu i zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe, które z kolei stanowią coraz 
większe obciążenie dla pracodawców i 
systemów ubezpieczeń społecznych. 
Biorąc pod uwagę wyzwania związane ze 
znacznie szerzej zakrojonym stosowaniem 
narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, z nietypowymi stosunkami 
pracy i telepracy, w szczególności w 
kontekście wzrostu liczby godzin 
telepracy, jaki nastąpił w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, jeszcze 
pilniejsze stało się zapewnienie 
pracownikom możliwości korzystania z 
prawa do bycia offline.

Or. pl

Poprawka 198
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Ponadto narzędzia cyfrowe 
wykorzystywane w pracy mogą 
wywoływać stałą presję i stres, mieć 
szkodliwy wpływ na zdrowie i 
samopoczucie fizyczne i psychiczne 
pracowników oraz mogą prowadzić do 
chorób zawodowych, takich jak lęk, 
depresja i wypalenie, które z kolei 
stanowią coraz większe obciążenie dla 
pracodawców i systemów ubezpieczeń 
społecznych. Biorąc pod uwagę wyzwania 
związane ze znacznie szerzej zakrojonym 
stosowaniem narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, z nietypowymi stosunkami 
pracy i telepracy, w szczególności w 
kontekście wzrostu liczby godzin 
telepracy, jaki nastąpił w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, jeszcze 

7. Ponadto narzędzia cyfrowe 
wykorzystywane w pracy mogą 
wywoływać stałą presję i stres, mieć 
szkodliwy wpływ na zdrowie i 
samopoczucie fizyczne i psychiczne 
pracowników oraz mogą prowadzić do 
chorób zawodowych, takich jak lęk, 
depresja i wypalenie, które z kolei 
stanowią coraz większe obciążenie dla 
pracodawców i systemów ubezpieczeń 
społecznych. Biorąc pod uwagę wyzwania 
związane ze znacznie szerzej zakrojonym 
stosowaniem narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, z nietypowymi stosunkami 
pracy i telepracy, w szczególności w 
kontekście wzrostu liczby godzin 
telepracy, jaki nastąpił w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, jeszcze 
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pilniejsze stało się zapewnienie 
pracownikom możliwości korzystania z 
prawa do bycia offline.

pilniejsze stało się zapewnienie 
ustanowienia jasnych zasad dotyczących 
telepracy, w tym prawa do bycia offline.

Or. en

Poprawka 199
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) Ponadto narzędzia cyfrowe 
wykorzystywane w pracy mogą 
wywoływać stałą presję i stres, mieć 
szkodliwy wpływ na zdrowie i 
samopoczucie fizyczne i psychiczne 
pracowników oraz mogą prowadzić do 
chorób zawodowych, takich jak lęk, 
depresja i wypalenie, które z kolei 
stanowią coraz większe obciążenie dla 
pracodawców i systemów ubezpieczeń 
społecznych. Biorąc pod uwagę wyzwania 
związane ze znacznie szerzej zakrojonym 
stosowaniem narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, z nietypowymi stosunkami 
pracy i telepracy, w szczególności w 
kontekście wzrostu liczby godzin 
telepracy, jaki nastąpił w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, jeszcze 
pilniejsze stało się zapewnienie 
pracownikom możliwości korzystania z 
prawa do bycia offline.

(7) Ponadto narzędzia cyfrowe 
wykorzystywane w pracy mogą 
wywoływać stałą presję i stres, mieć 
szkodliwy wpływ na zdrowie, życie 
rodzinne i samopoczucie fizyczne i 
psychiczne pracowników oraz mogą 
prowadzić do chorób zawodowych, takich 
jak lęk, depresja i wypalenie, które z kolei 
stanowią coraz większe obciążenie dla 
pracodawców i systemów ubezpieczeń 
społecznych. Biorąc pod uwagę wyzwania 
związane ze znacznie szerzej zakrojonym 
stosowaniem narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, z nietypowymi stosunkami 
pracy i telepracy, w szczególności w 
kontekście wzrostu liczby godzin 
telepracy, jaki nastąpił w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, jeszcze 
pilniejsze stało się zapewnienie 
pracownikom możliwości korzystania z 
prawa do bycia offline.

Or. ro

Poprawka 200
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. Rosnące wykorzystanie technologii 
cyfrowych zmieniło tradycyjne modele 
pracy i stworzyło kulturę „stale 
osiągalnego” i „zawsze dostępnego” 
pracownika. W tym kontekście ważne jest 
zapewnienie ochrony podstawowych praw 
pracowników, sprawiedliwych warunków 
pracy, w tym prawa do godziwego 
wynagrodzenia i realizacji czasu pracy, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
równouprawnienia płci.

8. Rosnące wykorzystanie technologii 
cyfrowych zmieniło tradycyjne modele 
pracy i stworzyło kulturę „stale 
osiągalnego” i „zawsze dostępnego” 
pracownika. W tym kontekście ważne jest 
zapewnienie, aby rozwój ten był 
wykorzystywany z korzyścią zarówno dla 
pracodawców, jak i pracowników. 
Pracownik może korzystać z większej 
elastyczności i możliwości organizowania 
swoich zadań zawodowych w sposób, 
który pozwala mu pogodzić życie 
zawodowe z życiem prywatnym lub 
obowiązkami opiekuńczymi, a ta ogólna 
poprawa równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym jest również 
korzystna dla pracodawcy, który ma 
bardziej efektywnych i zadowolonych 
pracowników. Po drugie, ważne jest 
również zapewnienie ochrony 
podstawowych praw pracowników, 
sprawiedliwych warunków pracy, w tym 
prawa do godziwego wynagrodzenia i 
realizacji czasu pracy, zdrowia i 
bezpieczeństwa oraz równouprawnienia 
płci.

Or. en

Poprawka 201
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 8

Projekt rezolucji Poprawka

(8) Rosnące wykorzystanie technologii 
cyfrowych zmieniło tradycyjne modele 
pracy i stworzyło kulturę „stale 
osiągalnego” i „zawsze dostępnego” 
pracownika. W tym kontekście ważne jest 
zapewnienie ochrony podstawowych praw 
pracowników, sprawiedliwych warunków 

(8) Rosnące wykorzystanie technologii 
cyfrowych zmieniło tradycyjne modele 
pracy i stworzyło kulturę „stale 
osiągalnego” i „zawsze dostępnego” 
pracownika. W tym kontekście ważne jest 
zapobieganie i przeciwdziałanie 
zagrożeniom psychospołecznym, 



PE655.974v01-00 106/182 AM\1212000PL.docx

PL

pracy, w tym prawa do godziwego 
wynagrodzenia i realizacji czasu pracy, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
równouprawnienia płci.

zapewnienie ochrony podstawowych praw 
pracowników, sprawiedliwych warunków 
pracy, w tym prawa do godziwego 
wynagrodzenia i realizacji czasu pracy, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
równouprawnienia płci.

Or. fr

Poprawka 202
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Prawo do bycia offline odnosi się 
do prawa pracowników do 
nieangażowania się w działania związane 
z pracą lub komunikację poza czasem 
pracy za pomocą narzędzi cyfrowych, 
takich jak rozmowy telefoniczne, 
wiadomości e-mail lub inne wiadomości. 
Zgodnie z prawem do bycia offline 
pracownicy powinni móc wyłączać 
narzędzia związane z pracą i nie 
odpowiadać na żądania pracodawców 
poza czasem pracy, bez ryzyka 
negatywnych konsekwencji, takich jak 
zwolnienie lub inne działania odwetowe. I 
odwrotnie, pracodawcy powinni mieć 
zakaz korzystania z pracy pracowników 
poza czasem pracy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 203
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 9
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Projekt rezolucji Poprawka

(9) Prawo do bycia offline odnosi się 
do prawa pracowników do nieangażowania 
się w działania związane z pracą lub 
komunikację poza czasem pracy za 
pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
lub inne wiadomości. Zgodnie z prawem 
do bycia offline pracownicy powinni móc 
wyłączać narzędzia związane z pracą i nie 
odpowiadać na żądania pracodawców poza 
czasem pracy, bez ryzyka negatywnych 
konsekwencji, takich jak zwolnienie lub 
inne działania odwetowe. I odwrotnie, 
pracodawcy powinni mieć zakaz 
korzystania z pracy pracowników poza 
czasem pracy.

(9) Prawo do bycia offline odnosi się 
do prawa pracowników do nieangażowania 
się w działania związane z pracą lub 
komunikację poza czasem pracy za 
pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
lub inne wiadomości. Zgodnie z prawem 
do bycia offline pracownicy powinni móc 
wyłączać narzędzia związane z pracą i nie 
odpowiadać na żądania pracodawców poza 
czasem pracy, bez ryzyka negatywnych 
konsekwencji, takich jak zwolnienie lub 
inne działania odwetowe, oraz bez 
promowania kultury „zawsze dostępnego” 
pracownika, w ramach której pracownicy 
rezygnujący z prawa do bycia offline są 
wyraźnie faworyzowani w stosunku do 
innych. I odwrotnie, pracodawcy powinni 
mieć zakaz korzystania z pracy 
pracowników poza czasem pracy.

Or. ro

Poprawka 204
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

(9) Prawo do bycia offline odnosi się 
do prawa pracowników do nieangażowania 
się w działania związane z pracą lub 
komunikację poza czasem pracy za 
pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
lub inne wiadomości. Zgodnie z prawem 
do bycia offline pracownicy powinni móc 
wyłączać narzędzia związane z pracą i nie 
odpowiadać na żądania pracodawców poza 
czasem pracy, bez ryzyka negatywnych 
konsekwencji, takich jak zwolnienie lub 
inne działania odwetowe. I odwrotnie, 

(9) Prawo do bycia offline odnosi się 
do prawa pracowników do nieangażowania 
się w działania związane z pracą lub 
komunikację poza czasem pracy za 
pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
lub inne wiadomości. Zgodnie z prawem 
do bycia offline pracownicy powinni móc 
wyłączać narzędzia związane z pracą i nie 
odpowiadać na żądania pracodawców poza 
czasem pracy, bez ryzyka negatywnych 
konsekwencji, takich jak zwolnienie lub 



PE655.974v01-00 108/182 AM\1212000PL.docx

PL

pracodawcy powinni mieć zakaz 
korzystania z pracy pracowników poza 
czasem pracy.

inne działania odwetowe.

Or. pl

Poprawka 205
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Prawo do bycia offline odnosi się 
do prawa pracowników do nieangażowania 
się w działania związane z pracą lub 
komunikację poza czasem pracy za 
pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
lub inne wiadomości. Zgodnie z prawem 
do bycia offline pracownicy powinni móc 
wyłączać narzędzia związane z pracą i nie 
odpowiadać na żądania pracodawców poza 
czasem pracy, bez ryzyka negatywnych 
konsekwencji, takich jak zwolnienie lub 
inne działania odwetowe. I odwrotnie, 
pracodawcy powinni mieć zakaz 
korzystania z pracy pracowników poza 
czasem pracy.

9. Prawo do bycia offline odnosi się 
do prawa pracowników do nieangażowania 
się w działania związane z pracą lub 
komunikację poza czasem pracy za 
pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
lub inne wiadomości. Zgodnie z prawem 
do bycia offline, które powinno być 
wzmocnione, pracownicy powinni móc 
wyłączać narzędzia związane z pracą i nie 
odpowiadać na żądania pracodawców poza 
czasem pracy, bez ryzyka negatywnych 
konsekwencji, takich jak zwolnienie lub 
inne działania odwetowe. I odwrotnie, 
pracodawcy powinni mieć zakaz 
korzystania z pracy pracowników i 
powstrzymywać się od kontaktowania się z 
pracownikami poza czasem pracy.

Or. en

Poprawka 206
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Prawo do bycia offline odnosi się 
do prawa pracowników do nieangażowania 

9. Prawo do bycia offline odnosi się 
do prawa pracowników do nieangażowania 
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się w działania związane z pracą lub 
komunikację poza czasem pracy za 
pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
lub inne wiadomości. Zgodnie z prawem 
do bycia offline pracownicy powinni móc 
wyłączać narzędzia związane z pracą i nie 
odpowiadać na żądania pracodawców poza 
czasem pracy, bez ryzyka negatywnych 
konsekwencji, takich jak zwolnienie lub 
inne działania odwetowe. I odwrotnie, 
pracodawcy powinni mieć zakaz 
korzystania z pracy pracowników poza 
czasem pracy.

się w działania związane z pracą lub 
komunikację poza czasem pracy za 
pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak 
rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail 
lub inne wiadomości. Zgodnie z prawem 
do bycia offline pracownicy powinni móc 
wyłączać narzędzia związane z pracą i nie 
odpowiadać na żądania pracodawców poza 
czasem pracy, bez ryzyka negatywnych 
konsekwencji, takich jak zwolnienie lub 
inne działania odwetowe. I odwrotnie, 
pracodawcy muszą mieć zakaz korzystania 
z pracy pracowników poza czasem pracy.

Or. en

Poprawka 207
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta 
Gualmini, Klára Dobrev

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Prawo do bycia offline powinno 
mieć zastosowanie do wszystkich 
pracowników i wszystkich sektorów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych. 
Celem prawa do bycia offline jest 
zapewnienie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników oraz 
sprawiedliwych warunków pracy, w tym 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 208
José Gusmão, Marc Botenga
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Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Prawo do bycia offline powinno 
mieć zastosowanie do wszystkich 
pracowników i wszystkich sektorów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych. 
Celem prawa do bycia offline jest 
zapewnienie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników oraz 
sprawiedliwych warunków pracy, w tym 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym.

10. Prawo do bycia offline powinno 
mieć zastosowanie do wszystkich 
pracowników i wszystkich sektorów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych, i 
powinno być skutecznie egzekwowane. 
Celem prawa do bycia offline jest 
zapewnienie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników oraz 
sprawiedliwych warunków pracy, w tym 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym.

Or. en

Poprawka 209
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 10

Projekt rezolucji Poprawka

(10) Prawo do bycia offline powinno 
mieć zastosowanie do wszystkich 
pracowników i wszystkich sektorów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych. 
Celem prawa do bycia offline jest 
zapewnienie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników oraz 
sprawiedliwych warunków pracy, w tym 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym.

(10) Prawo do bycia offline powinno 
mieć zastosowanie do wszystkich 
pracowników i wszystkich sektorów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych. 
Celem prawa do bycia offline jest 
zapewnienie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników oraz 
sprawiedliwych warunków pracy, w tym 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, i życia rodzinnego.

Or. ro

Poprawka 210
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff
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Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Obecnie nie istnieje żadne prawo 
Unii regulujące w sposób szczególny 
prawo do bycia offline. Dyrektywy Rady 
89/391/EWG4 i 91/383/EWG5 mają jednak 
na celu zachęcanie do poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
zatrudnionych na czas nieokreślony lub 
określony, lub zatrudnionych tymczasowo; 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2003/88/WE6 określono minimalne 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i 
zdrowia przy organizacji czasu pracy; 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/11527 ma na celu 
poprawę warunków pracy poprzez 
wspieranie bardziej przejrzystego i 
przewidywalnego zatrudnienia; a w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/11588 ustanowiono 
minimalne wymogi ułatwiające godzenie 
życia zawodowego i prywatnego 
pracowników będących rodzicami lub 
opiekunami.

11. Obecnie nie istnieje żadne prawo 
Unii regulujące w sposób szczególny 
prawo do bycia offline. Dyrektywy Rady 
89/391/EWG4 i 91/383/EWG5 mają jednak 
na celu zachęcanie do poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
zatrudnionych na czas nieokreślony lub 
określony, lub zatrudnionych tymczasowo; 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2003/88/WE6 określono minimalne 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i 
zdrowia przy organizacji czasu pracy, w 
tym w odniesieniu do maksymalnego 
dopuszczalnego czasu pracy i 
minimalnych okresów odpoczynku, 
których należy przestrzegać; dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/11527 ma na celu poprawę warunków 
pracy poprzez wspieranie bardziej 
przejrzystego i przewidywalnego 
zatrudnienia; a w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/11588 
ustanowiono minimalne wymogi 
ułatwiające godzenie życia zawodowego i 
prywatnego pracowników będących 
rodzicami lub opiekunami.

__________________ __________________
4 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy 
(Dz.U. L 183 z 29.6.89, s. 1).

4 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy 
(Dz.U. L 183 z 29.6.89, s. 1).

5 Dyrektywa Rady 91/383/EWG z dnia 25 
czerwca 1991 r. uzupełniająca środki 
mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i 
zdrowia w pracy pracowników 
pozostających w stosunku pracy na czas 
określony lub w czasowym stosunku pracy 
(Dz.U. L 206 z 29.7.91, s. 19).

5 Dyrektywa Rady 91/383/EWG z dnia 25 
czerwca 1991 r. uzupełniająca środki 
mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i 
zdrowia w pracy pracowników 
pozostających w stosunku pracy na czas 
określony lub w czasowym stosunku pracy 
(Dz.U. L 206 z 29.7.91, s. 19).

6 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 

6 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
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2003 r. dotycząca niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 
18.11.2003, s. 9);

2003 r. dotycząca niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 
18.11.2003, s. 9);

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 
105).

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 
105).

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.U. L 188 
z 12.7.2019, s. 79).

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.U. L 188 
z 12.7.2019, s. 79).

Or. en

Poprawka 211
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Obecnie nie istnieje żadne prawo 
Unii regulujące w sposób szczególny 
prawo do bycia offline. Dyrektywy Rady 
89/391/EWG4 i 91/383/EWG5 mają jednak 
na celu zachęcanie do poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
zatrudnionych na czas nieokreślony lub 
określony, lub zatrudnionych tymczasowo; 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2003/88/WE6 określono minimalne 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i 
zdrowia przy organizacji czasu pracy; 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/11527 ma na celu 
poprawę warunków pracy poprzez 
wspieranie bardziej przejrzystego i 
przewidywalnego zatrudnienia; a w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/11588 ustanowiono 

11. Obecnie nie istnieje żadne prawo 
Unii regulujące w sposób szczególny 
prawo do bycia offline, a regulacje prawne 
dotyczące tego prawa różnią się znacznie 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Dyrektywy Rady 
89/391/EWG4 i 91/383/EWG5 mają jednak 
na celu zachęcanie do poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
zatrudnionych na czas nieokreślony lub 
określony, lub zatrudnionych tymczasowo; 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2003/88/WE6 określono minimalne 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i 
zdrowia przy organizacji czasu pracy; 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/11527 ma na celu 
poprawę warunków pracy poprzez 
wspieranie bardziej przejrzystego i 
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minimalne wymogi ułatwiające godzenie 
życia zawodowego i prywatnego 
pracowników będących rodzicami lub 
opiekunami.

przewidywalnego zatrudnienia; a w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/11588 ustanowiono 
minimalne wymogi ułatwiające godzenie 
życia zawodowego i prywatnego 
pracowników będących rodzicami lub 
opiekunami.

__________________ __________________
4 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy 
(Dz.U. L 183 z 29.6.89, s. 1).

4 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy 
(Dz.U. L 183 z 29.6.89, s. 1).

5 Dyrektywa Rady 91/383/EWG z dnia 25 
czerwca 1991 r. uzupełniająca środki 
mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i 
zdrowia w pracy pracowników 
pozostających w stosunku pracy na czas 
określony lub w czasowym stosunku pracy 
(Dz.U. L 206 z 29.7.91, s. 19).

5 Dyrektywa Rady 91/383/EWG z dnia 25 
czerwca 1991 r. uzupełniająca środki 
mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i 
zdrowia w pracy pracowników 
pozostających w stosunku pracy na czas 
określony lub w czasowym stosunku pracy 
(Dz.U. L 206 z 29.7.91, s. 19).

6 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. dotycząca niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 
18.11.2003, s. 9);

6 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. dotycząca niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 
18.11.2003, s. 9);

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 
105).

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 
105).

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.U. L 188 
z 12.7.2019, s. 79).

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.U. L 188 
z 12.7.2019, s. 79).

Or. en

Poprawka 212
Yana Toom
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Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Obecnie nie istnieje żadne prawo 
Unii regulujące w sposób szczególny 
prawo do bycia offline. Dyrektywy Rady 
89/391/EWG4 i 91/383/EWG5 mają jednak 
na celu zachęcanie do poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
zatrudnionych na czas nieokreślony lub 
określony, lub zatrudnionych tymczasowo; 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2003/88/WE6 określono minimalne 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i 
zdrowia przy organizacji czasu pracy; 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/11527 ma na celu 
poprawę warunków pracy poprzez 
wspieranie bardziej przejrzystego i 
przewidywalnego zatrudnienia; a w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/11588 ustanowiono 
minimalne wymogi ułatwiające godzenie 
życia zawodowego i prywatnego 
pracowników będących rodzicami lub 
opiekunami.

11. Obecnie nie istnieje żadne prawo 
Unii regulujące w sposób szczególny 
telepracę, w tym prawo do bycia offline. 
Dyrektywy Rady 89/391/EWG4 i 
91/383/EWG5 mają jednak na celu 
zachęcanie do poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników zatrudnionych na 
czas nieokreślony lub określony, lub 
zatrudnionych tymczasowo; w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/88/WE6 określono minimalne 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i 
zdrowia przy organizacji czasu pracy; 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/11527 ma na celu 
poprawę warunków pracy poprzez 
wspieranie bardziej przejrzystego i 
przewidywalnego zatrudnienia; a w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/11588 ustanowiono 
minimalne wymogi ułatwiające godzenie 
życia zawodowego i prywatnego 
pracowników będących rodzicami lub 
opiekunami.

__________________ __________________
4 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy 
(Dz.U. L 183 z 29.6.89, s. 1).

4 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy 
(Dz.U. L 183 z 29.6.89, s. 1).

5 Dyrektywa Rady 91/383/EWG z dnia 25 
czerwca 1991 r. uzupełniająca środki 
mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i 
zdrowia w pracy pracowników 
pozostających w stosunku pracy na czas 
określony lub w czasowym stosunku pracy 
(Dz.U. L 206 z 29.7.91, s. 19).

5 Dyrektywa Rady 91/383/EWG z dnia 25 
czerwca 1991 r. uzupełniająca środki 
mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i 
zdrowia w pracy pracowników 
pozostających w stosunku pracy na czas 
określony lub w czasowym stosunku pracy 
(Dz.U. L 206 z 29.7.91, s. 19).

6 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. dotycząca niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 
18.11.2003, s. 9);

6 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. dotycząca niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 
18.11.2003, s. 9);
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7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 
105).

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 
105).

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.U. L 188 
z 12.7.2019, s. 79).

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.U. L 188 
z 12.7.2019, s. 79).

Or. en

Poprawka 213
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. Zgodnie z dyrektywą 2003/88/WE 
pracownicy w Unii mają prawo do 
minimalnych wymagań higieny i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
organizacji czasu pracy. W tym kontekście 
dyrektywa ta przewiduje dobowy 
odpoczynek, przerwy na odpoczynek, 
odpoczynek tygodniowy, maksymalny 
tygodniowy wymiar pracy i coroczny urlop 
wypoczynkowy oraz reguluje niektóre 
aspekty pracy w porze nocnej, pracy w 
systemie zmianowym i harmonogramy 
pracy. Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TSUE) służbę 
pogotowia, podczas której pracownik musi 
być fizycznie obecny w miejscu 
określonym przez pracodawcę, należy 
uznać „w całości jako stanowiącą okresy 
pracy, niezależnie od tego, że podczas tej 
służby zainteresowany nie wykonuje 
efektywnie w sposób ciągły swojej 

12. Zgodnie z dyrektywą 2003/88/WE 
pracownicy w Unii mają prawo do 
minimalnych wymagań higieny i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
organizacji czasu pracy. W tym kontekście 
dyrektywa ta przewiduje dobowy 
odpoczynek, przerwy na odpoczynek, 
odpoczynek tygodniowy, maksymalny 
tygodniowy wymiar pracy i coroczny urlop 
wypoczynkowy oraz reguluje niektóre 
aspekty pracy w porze nocnej, pracy w 
systemie zmianowym i harmonogramy 
pracy. Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TSUE) służbę 
pogotowia, podczas której pracownik musi 
być fizycznie obecny w miejscu 
określonym przez pracodawcę, należy 
uznać „w całości jako stanowiącą okresy 
pracy, niezależnie od tego, że podczas tej 
służby zainteresowany nie wykonuje 
efektywnie w sposób ciągły swojej 
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działalności zawodowej”9, a dyżur 
zakładowy, który pracownik jest 
zobowiązany spędzać w miejscu 
zamieszkania, będąc do dyspozycji 
pracodawcy, należy uważać za czas 
pracy10. Ponadto TSUE zinterpretował 
minimalne okresy odpoczynku jako 
„zasady wspólnotowego prawa socjalnego 
o szczególnym znaczeniu, z których 
powinien móc skorzystać każdy 
pracownik, gdyż jest to wymaganie 
minimalne, niezbędne dla zapewnienia 
ochrony jego bezpieczeństwa i zdrowia”11. 
W dyrektywie 2003/88/WE nie 
przewidziano jednak wyraźnie prawa 
pracownika do bycia offline poza 
godzinami pracy, podczas okresów 
odpoczynku lub innego czasu wolnego od 
pracy.

działalności zawodowej”9, a dyżur 
zakładowy, który pracownik jest 
zobowiązany spędzać w miejscu 
zamieszkania, będąc do dyspozycji 
pracodawcy, należy uważać za czas 
pracy10. Ponadto TSUE zinterpretował 
minimalne okresy odpoczynku jako 
„zasady wspólnotowego prawa socjalnego 
o szczególnym znaczeniu, z których 
powinien móc skorzystać każdy 
pracownik, gdyż jest to wymaganie 
minimalne, niezbędne dla zapewnienia 
ochrony jego bezpieczeństwa i zdrowia”11. 
W dyrektywie 2003/88/WE nie 
przewidziano jednak wyraźnie prawa 
pracownika do bycia offline, ani nie 
wymaga się, aby pracownik był dostępny 
poza godzinami pracy, podczas okresów 
odpoczynku lub w innym czasie wolnym 
od pracy, ale przewidziano w niej prawo 
do nieprzerwanych dziennych, 
tygodniowych i rocznych okresów 
odpoczynku, w których pracownik może 
być dostępny i nie należy się z nim 
kontaktować. Ponadto nie ma wyraźnego 
przepisu unijnego, który egzekwowałby 
prawo do bycia niedostępnym przez cały 
czas poza (umownie) uzgodnionymi 
godzinami pracy.

__________________ __________________
9 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
5 października 2004 r., Pfeiffer i in., C-
397/01–C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584, 
pkt 93.

9 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
5 października 2004 r., Pfeiffer i in., C-
397/01–C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584, 
pkt 93.

10 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 21 lutego 2018 r., Matzak, C-518/15, 
ECLI:EU:C:2018:82, pkt 66.

10 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 21 lutego 2018 r., Matzak, C-518/15, 
ECLI:EU:C:2018:82, pkt 66.

11 Wyrok z dnia 7 września 2006 r., 
Komisja/Zjednoczone Królestwo, C-
484/04, ECLI:EU:C:2006:526, pkt 36.

11 Wyrok z dnia 7 września 2006 r., 
Komisja/Zjednoczone Królestwo, C-
484/04, ECLI:EU:C:2006:526, pkt 36.
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Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W swoim orzecznictwie TSUE 
ustanowił kryteria określania statusu 
pracownika. Przy wdrażaniu niniejszej 
dyrektywy należy uwzględniać wykładnię 
tych kryteriów dokonaną przez Trybunał 
Sprawiedliwości. Pod warunkiem 
spełnienia tych kryteriów pracownicy 
nietypowi, tacy jak pracownicy na żądanie, 
pracownicy zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze godzin, pracownicy wykonujący 
pracę przerywaną, pracownicy w systemie 
bonów usługowych, osoby pracujące za 
pośrednictwem platform internetowych, 
stażyści i praktykanci, niezależnie od tego, 
czy są zatrudnieni w sektorze prywatnym, 
czy publicznym, są objęci zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
Nadużywanie – czy to na szczeblu 
krajowym, czy w sytuacjach 
transgranicznych – statusu osoby 
samozatrudnionej zdefiniowanego w 
prawie krajowym jest jedną z form pracy 
fałszywie rejestrowanej, często powiązaną 
z pracą nierejestrowaną. Fikcyjne 
samozatrudnienie ma miejsce w sytuacji, 
gdy dana osoba jest zgłoszona – w celu 
uniknięcia określonych obowiązków 
prawnych lub podatkowych – jako osoba 
samozatrudniona, mimo że wykonywana 
przez nią praca spełnia warunki 
charakterystyczne dla stosunku pracy. 
Takie osoby powinny być objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy. Przy stwierdzaniu 
istnienia stosunku pracy powinno się brać 
pod uwagę fakty świadczące o 
rzeczywistym wykonywaniu pracy, a nie 
sposób opisania przez strony łączącego ich 
stosunku. Do celów niniejszej dyrektywy 
termin „pracownik” odnosi się do każdego 
pracownika pozostającego w stosunku 
pracy, który spełnia kryteria określone 
przez TSUE.

14. W swoim orzecznictwie TSUE 
ustanowił kryteria określania statusu 
pracownika. Przy wdrażaniu niniejszej 
dyrektywy należy uwzględniać wykładnię 
tych kryteriów dokonaną przez Trybunał 
Sprawiedliwości. Pod warunkiem 
spełnienia tych kryteriów pracownicy 
nietypowi, tacy jak pracownicy na żądanie, 
pracownicy zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze godzin, pracownicy wykonujący 
pracę przerywaną, pracownicy w systemie 
bonów usługowych, osoby pracujące za 
pośrednictwem platform internetowych, 
stażyści i praktykanci, niezależnie od tego, 
czy są zatrudnieni w sektorze prywatnym, 
czy publicznym, są objęci zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy.



PE655.974v01-00 118/182 AM\1212000PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 215
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. W swoim orzecznictwie TSUE 
ustanowił kryteria określania statusu 
pracownika. Przy wdrażaniu niniejszej 
dyrektywy należy uwzględniać wykładnię 
tych kryteriów dokonaną przez Trybunał 
Sprawiedliwości. Pod warunkiem 
spełnienia tych kryteriów pracownicy 
nietypowi, tacy jak pracownicy na żądanie, 
pracownicy zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze godzin, pracownicy wykonujący 
pracę przerywaną, pracownicy w systemie 
bonów usługowych, osoby pracujące za 
pośrednictwem platform internetowych, 
stażyści i praktykanci, niezależnie od tego, 
czy są zatrudnieni w sektorze prywatnym, 
czy publicznym, są objęci zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
Nadużywanie – czy to na szczeblu 
krajowym, czy w sytuacjach 
transgranicznych – statusu osoby 
samozatrudnionej zdefiniowanego w 
prawie krajowym jest jedną z form pracy 
fałszywie rejestrowanej, często powiązaną 
z pracą nierejestrowaną. Fikcyjne 
samozatrudnienie ma miejsce w sytuacji, 
gdy dana osoba jest zgłoszona – w celu 
uniknięcia określonych obowiązków 
prawnych lub podatkowych – jako osoba 
samozatrudniona, mimo że wykonywana 
przez nią praca spełnia warunki 
charakterystyczne dla stosunku pracy. 
Takie osoby powinny być objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy. Przy stwierdzaniu 
istnienia stosunku pracy powinno się brać 
pod uwagę fakty świadczące o 
rzeczywistym wykonywaniu pracy, a nie 
sposób opisania przez strony łączącego ich 

14. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do wszystkich pracowników 
zarówno w sektorze prywatnym, jak i 
publicznym, niezależnie od czasu trwania 
i rodzaju umowy o pracę oraz statusu tych 
pracowników. W swoim orzecznictwie 
TSUE ustanowił kryteria określania statusu 
pracownika. Przy wdrażaniu niniejszej 
dyrektywy należy uwzględniać wykładnię 
tych kryteriów dokonaną przez Trybunał 
Sprawiedliwości. Pod warunkiem 
spełnienia tych kryteriów pracownicy 
nietypowi, tacy jak pracownicy na żądanie, 
pracownicy zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze godzin, pracownicy wykonujący 
pracę przerywaną, pracownicy w systemie 
bonów usługowych, osoby pracujące za 
pośrednictwem platform internetowych, 
stażyści i praktykanci, niezależnie od tego, 
czy są zatrudnieni w sektorze prywatnym, 
czy publicznym, są objęci zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
Nadużywanie – czy to na szczeblu 
krajowym, czy w sytuacjach 
transgranicznych – statusu osoby 
samozatrudnionej zdefiniowanego w 
prawie krajowym jest jedną z form pracy 
fałszywie rejestrowanej, często powiązaną 
z pracą nierejestrowaną. Fikcyjne 
samozatrudnienie ma miejsce w sytuacji, 
gdy dana osoba jest zgłoszona – w celu 
uniknięcia określonych obowiązków 
prawnych lub podatkowych – jako osoba 
samozatrudniona, mimo że wykonywana 
przez nią praca spełnia warunki 
charakterystyczne dla stosunku pracy. 
Takie osoby powinny być objęte zakresem 
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stosunku. Do celów niniejszej dyrektywy 
termin „pracownik” odnosi się do każdego 
pracownika pozostającego w stosunku 
pracy, który spełnia kryteria określone 
przez TSUE.

niniejszej dyrektywy. Przy stwierdzaniu 
istnienia stosunku pracy powinno się brać 
pod uwagę fakty świadczące o 
rzeczywistym wykonywaniu pracy, a nie 
sposób opisania przez strony łączącego ich 
stosunku. Do celów niniejszej dyrektywy 
termin „pracownik” odnosi się do każdego 
pracownika pozostającego w stosunku 
pracy, który spełnia kryteria określone 
przez TSUE.
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15. W ostatnich dziesięcioleciach 
spadła liczba standardowych umów o 
pracę i zwiększyła się liczba 
niestandardowych lub elastycznych form 
zatrudnienia, co w dużej mierze wynika z 
cyfryzacji działalności gospodarczej. 
Istnieje prawo Unii dotyczące niektórych 
rodzajów niestandardowych form 
zatrudnienia. Dyrektywą Rady 
97/81/WE13 wprowadzono w życie 
Porozumienie ramowe między 
europejskimi partnerami społecznymi 
dotyczące pracy w niepełnym wymiarze 
godzin i ma ona na celu usunięcie 
dyskryminacji wobec pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, poprawę jakości pracy w 
niepełnym wymiarze godzin, ułatwienie 
rozwoju dobrowolnego zatrudnienia w 
niepełnym wymiarze godzin oraz 
przyczynienie się do elastycznej 
organizacji czasu pracy w sposób 
uwzględniający potrzeby pracodawców i 
pracowników. Dyrektywa Radą 
1999/70/WE14 wprowadzono w życie 
Porozumienie ramowe między 

skreśla się
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europejskimi partnerami społecznymi w 
sprawie umów o pracę na czas określony i 
ma ona na celu poprawę jakości pracy na 
czas określony poprzez wprowadzenie 
zasady niedyskryminacji i zapobieganie 
nadużyciom wynikającym z 
wykorzystywania kolejnych umów lub 
stosunków pracy zawieranych na czas 
określony. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/104/WE15, 
przyjęta w związku z nieprzyjęciem przez 
europejskich partnerów społecznych 
porozumienia ramowego, ma na celu 
zapewnienie ochrony pracowników 
tymczasowych i poprawę jakości pracy 
tymczasowej poprzez zapewnienie 
równego traktowania i uznanie agencji 
pracy tymczasowej za pracodawców, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby 
ustanowienia odpowiednich ram dla 
korzystania z pracy tymczasowej, aby 
skutecznie przyczynić się do tworzenia 
miejsc pracy i rozwoju elastycznych form 
pracy. Ponadto europejscy partnerzy 
społeczni przyjęli porozumienia ramowe 
dotyczące telepracy w lipcu 2002 r. i 
cyfryzacji w czerwcu 2020 r. To ostatnie 
przewiduje możliwość uzgodnienia między 
partnerami społecznymi możliwych 
środków w odniesieniu do bycia online i 
offline pracowników.
__________________
13 Dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 
grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia 
ramowego dotyczącego pracy w niepełnym 
wymiarze godzin zawartego przez 
Europejską Unię Konfederacji 
Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, 
Europejskie Centrum Przedsiębiorstw 
Publicznych /CEEP/ oraz Europejską 
Konfederację Związków Zawodowych 
/ETUC/ (Dz.U. L 14 z 20.1.98, s. 9).
14 Dyrektywa Rady 1999/70/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia 
ramowego w sprawie pracy na czas 
określony, zawartego przez Europejską 
Unię Konfederacji Przemysłowych i 



AM\1212000PL.docx 121/182 PE655.974v01-00

PL

Pracodawców (UNICE), Europejskie 
Centrum Przedsiębiorstw Publicznych 
(CEEP) oraz Europejską Konfederację 
Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. L 
175 z 10.7.1999, s. 43).
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie pracy tymczasowej 
(Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 9).
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15a. Ponadto europejscy 
międzybranżowi partnerzy społeczni 
przyjęli porozumienia ramowe dotyczące 
telepracy w lipcu 2002 r. i cyfryzacji w 
czerwcu 2020 r. To ostatnie przewiduje 
możliwość uzgodnienia między partnerami 
społecznymi możliwych środków w 
odniesieniu do bycia przez pracowników 
online i offline.
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18. Celem niniejszej dyrektywy jest 
poprawa warunków pracy wszystkich 
pracowników poprzez określenie 
minimalnych wymogów w zakresie prawa 

18. Celem niniejszej dyrektywy jest 
poprawa warunków pracy wszystkich 
pracowników poprzez określenie 
minimalnych wymogów dotyczących 
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do bycia offline, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zdolności adaptacyjnej rynku 
pracy. Niniejszą dyrektywę należy 
wykonywać w sposób spójny z 
dyrektywami 2003/88/WE, (UE) 
2019/1152 i (UE) 2019/1158.

wzmocnienia i egzekwowania prawa do 
bycia offline, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zdolności adaptacyjnej rynku 
pracy. Niniejszą dyrektywę należy 
wykonywać w sposób, który jest w pełni 
zgodny z minimalnymi wymogami 
dyrektyw 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 i nie ma negatywnego 
wpływu na pracowników.
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(18) Celem niniejszej dyrektywy jest 
poprawa warunków pracy wszystkich 
pracowników poprzez określenie 
minimalnych wymogów w zakresie prawa 
do bycia offline, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zdolności adaptacyjnej rynku 
pracy. Niniejszą dyrektywę należy 
wykonywać w sposób spójny z 
dyrektywami 2003/88/WE, (UE) 
2019/1152 i (UE) 2019/1158.

(18) Celem niniejszej dyrektywy jest 
poprawa warunków pracy wszystkich 
pracowników poprzez określenie 
minimalnych wymogów w zakresie prawa 
do bycia offline, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zdolności adaptacyjnej rynku 
pracy. Niniejsza dyrektywa powinna 
uszczegółowić i uzupełnić dyrektywy 
2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i (UE) 
2019/1158 oraz powinna być wykonywana 
w sposób spójny.
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18. Celem niniejszej dyrektywy jest 
poprawa warunków pracy wszystkich 
pracowników poprzez określenie 
minimalnych wymogów w zakresie prawa 
do bycia offline, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zdolności adaptacyjnej rynku 
pracy. Niniejszą dyrektywę należy 
wykonywać w sposób spójny z 
dyrektywami 2003/88/WE, (UE) 
2019/1152 i (UE) 2019/1158.

18. Celem niniejszej dyrektywy jest 
poprawa warunków pracy wszystkich 
pracowników poprzez określenie 
minimalnych wymogów w zakresie prawa 
do bycia offline, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zdolności adaptacyjnej rynku 
pracy. Niniejsza dyrektywa powinna być w 
pełni zgodna z minimalnymi wymogami 
określonymi w dyrektywach 2003/88/WE, 
(UE) 2019/1152 i (UE) 2019/1158.
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18. Celem niniejszej dyrektywy jest 
poprawa warunków pracy wszystkich 
pracowników poprzez określenie 
minimalnych wymogów w zakresie prawa 
do bycia offline, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zdolności adaptacyjnej rynku 
pracy. Niniejszą dyrektywę należy 
wykonywać w sposób spójny z 
dyrektywami 2003/88/WE, (UE) 
2019/1152 i (UE) 2019/1158.

18. Celem niniejszej dyrektywy jest 
poprawa warunków pracy wszystkich 
pracowników poprzez określenie 
minimalnych wymogów w zakresie 
telepracy, w tym prawa do bycia offline, 
przy jednoczesnym zapewnieniu zdolności 
adaptacyjnej rynku pracy. Niniejszą 
dyrektywę należy wykonywać w sposób 
spójny z dyrektywami 2003/88/WE, (UE) 
2019/1152 i (UE) 2019/1158.
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Poprawka 222
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. Celem niniejszej dyrektywy jest 
poprawa warunków pracy wszystkich 
pracowników poprzez określenie 
minimalnych wymogów w zakresie prawa 
do bycia offline, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zdolności adaptacyjnej rynku 
pracy. Niniejszą dyrektywę należy 
wykonywać w sposób spójny z 
dyrektywami 2003/88/WE, (UE) 
2019/1152 i (UE) 2019/1158.

18. Celem niniejszej dyrektywy jest 
poprawa warunków pracy wszystkich 
pracowników poprzez określenie 
minimalnych wymogów w zakresie prawa 
do bycia offline. Niniejszą dyrektywę 
należy wykonywać w sposób spójny z 
dyrektywami 2003/88/WE, (UE) 
2019/1152 i (UE) 2019/1158.

Or. en

Poprawka 223
Anne Sander

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 19

Projekt rezolucji Poprawka

(19) Praktyczne ustalenia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline przez 
pracownika i wdrażania tego prawa przez 
pracodawcę powinny być możliwe do 
uzgodnienia przez partnerów społecznych 
w drodze układu zbiorowego lub na 
poziomie przedsiębiorstwa pracodawcy. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby pracodawcy przedstawiali 
pracownikom pisemne oświadczenie 
określające te praktyczne ustalenia.

(19) Praktyczne ustalenia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline przez 
pracownika i wdrażania tego prawa przez 
pracodawcę powinny być możliwe do 
uzgodnienia przez partnerów społecznych 
w drodze układu zbiorowego lub na 
poziomie przedsiębiorstwa pracodawcy. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby pracodawcy przedstawiali 
pracownikom niezbędne informacje, bez 
nakładania jednak zbyt dużych obciążeń 
administracyjnych na przedsiębiorstwa, a 
zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa;

Or. fr

Poprawka 224
Eugen Tomac
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Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 19

Projekt rezolucji Poprawka

(19) Praktyczne ustalenia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline przez 
pracownika i wdrażania tego prawa przez 
pracodawcę powinny być możliwe do 
uzgodnienia przez partnerów społecznych 
w drodze układu zbiorowego lub na 
poziomie przedsiębiorstwa pracodawcy. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby pracodawcy przedstawiali 
pracownikom pisemne oświadczenie 
określające te praktyczne ustalenia.

(19) Praktyczne ustalenia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline przez 
pracownika i wdrażania tego prawa przez 
pracodawcę powinny być możliwe do 
uzgodnienia przez partnerów społecznych 
w drodze układu zbiorowego lub na 
poziomie przedsiębiorstwa pracodawcy. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
za pośrednictwem krajowych organów 
inspekcji pracy i we współpracy z 
Europejskim Urzędem ds. Pracy, aby 
pracodawcy przedstawiali pracownikom 
pisemne oświadczenie określające te 
praktyczne ustalenia.

Or. ro

Poprawka 225
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Praktyczne ustalenia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline przez 
pracownika i wdrażania tego prawa przez 
pracodawcę powinny być możliwe do 
uzgodnienia przez partnerów społecznych 
w drodze układu zbiorowego lub na 
poziomie przedsiębiorstwa pracodawcy. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby pracodawcy przedstawiali 
pracownikom pisemne oświadczenie 
określające te praktyczne ustalenia.

19. Praktyczne ustalenia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline przez 
pracownika i wdrażania tego prawa przez 
pracodawcę mogą być możliwe do 
uzgodnienia przez partnerów społecznych 
w drodze układu zbiorowego lub na 
poziomie przedsiębiorstwa pracodawcy. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby pracodawcy przedstawiali 
pracownikom pisemne oświadczenie 
określające te praktyczne ustalenia.

Or. en
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Poprawka 226
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. Należy przestrzegać autonomii 
partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
umożliwić partnerom społecznym 
zachowanie, negocjowanie, zawieranie i 
wprowadzanie układów zbiorowych 
służących egzekwowaniu wszystkich lub 
niektórych przepisów przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie.

skreśla się

Or. en

Poprawka 227
José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 20

Projekt rezolucji Poprawka

(20) Należy przestrzegać autonomii 
partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
umożliwić partnerom społecznym 
zachowanie, negocjowanie, zawieranie i 
wprowadzanie układów zbiorowych 
służących egzekwowaniu wszystkich lub 
niektórych przepisów przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie.

(20) Należy przestrzegać autonomii 
partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny umożliwić 
partnerom społecznym zachowanie, 
negocjowanie, zawieranie i wprowadzanie 
układów zbiorowych służących 
egzekwowaniu wszystkich lub niektórych 
przepisów przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. pt

Poprawka 228
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. Należy przestrzegać autonomii 
partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
umożliwić partnerom społecznym 
zachowanie, negocjowanie, zawieranie i 
wprowadzanie układów zbiorowych 
służących egzekwowaniu wszystkich lub 
niektórych przepisów przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie.

20. Należy przestrzegać autonomii 
partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny wspierać 
partnerów społecznych w zachowaniu, 
negocjowaniu, zawieraniu i 
wprowadzaniu układów zbiorowych 
służących egzekwowaniu wszystkich 
przepisów przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 229
José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 21

Projekt rezolucji Poprawka

(21) Państwa członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym i praktyką krajową, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych 
oraz promowanie i wspieranie dialogu 
społecznego z myślą o wykonywaniu 
niniejszej dyrektywy. Na wspólny wniosek 
partnerów społecznych państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
powierzyć im wdrożenie niniejszej 
dyrektywy, o ile państwa członkowskie 
podejmą wszystkie konieczne działania w 
celu zapewnienia, by przez cały czas 
zagwarantowane były rezultaty, do których 
dąży niniejsza dyrektywa.

(21) Państwa członkowskie, zgodnie z 
prawem krajowym i praktyką krajową, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych 
oraz promowanie i wspieranie dialogu 
społecznego z myślą o wykonywaniu 
niniejszej dyrektywy. Na wniosek 
partnerów społecznych państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
powierzyć im wdrożenie niniejszej 
dyrektywy, o ile państwa członkowskie 
podejmą wszystkie konieczne działania w 
celu zapewnienia, by przez cały czas 
zagwarantowane były rezultaty, do których 
dąży niniejsza dyrektywa.

Or. pt

Poprawka 230
Yana Toom, Samira Rafaela
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Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Pracodawcy nie powinni być 
uprawnieni do odstąpienia od wymogu 
wdrażania prawa do bycia offline w inny 
sposób niż w drodze układów zbiorowych 
lub porozumienia między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy. Takie porozumienia powinny 
przewidywać również kryteria ustalania 
wynagrodzenia za wszelką pracę 
wykonywaną poza czasem pracy. Powinna 
istnieć możliwość przyjęcia przez takie 
wynagrodzenie formy urlopu lub 
wynagrodzenia finansowego. W 
przypadku wynagrodzenia finansowego 
powinien być to co najmniej ekwiwalent 
zwykłego wynagrodzenia pracowników.

skreśla się

Or. en

Poprawka 231
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Pracodawcy nie powinni być 
uprawnieni do odstąpienia od wymogu 
wdrażania prawa do bycia offline w inny 
sposób niż w drodze układów zbiorowych 
lub porozumienia między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy. Takie porozumienia powinny 
przewidywać również kryteria ustalania 
wynagrodzenia za wszelką pracę 
wykonywaną poza czasem pracy. Powinna 
istnieć możliwość przyjęcia przez takie 
wynagrodzenie formy urlopu lub 

22. Pracodawcy nie powinni być 
uprawnieni do odstąpienia od wymogu 
wdrażania prawa do bycia offline w inny 
sposób niż w drodze układów zbiorowych 
lub porozumienia między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy. Takie porozumienia powinny 
przewidywać również kryteria ustalania 
wynagrodzenia za wszelką pracę 
wykonywaną poza czasem pracy. Powinna 
istnieć możliwość przyjęcia przez takie 
wynagrodzenie formy urlopu lub 
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wynagrodzenia finansowego. W przypadku 
wynagrodzenia finansowego powinien być 
to co najmniej ekwiwalent zwykłego 
wynagrodzenia pracowników.

wynagrodzenia finansowego. W przypadku 
wynagrodzenia finansowego powinien być 
to co najmniej ekwiwalent zwykłego 
wynagrodzenia pracowników. W 
przypadku gdy uzgodniono wynagrodzenie 
za pracę w godzinach nadliczbowych, 
przepisy takie powinny zapewniać 
przestrzeganie ogólnego celu, jakim jest 
zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, w szczególności w 
odniesieniu do przepisów zawartych w 
ustawodawstwie dotyczącym czasu pracy.

Or. en

Poprawka 232
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. Pracodawcy nie powinni być 
uprawnieni do odstąpienia od wymogu 
wdrażania prawa do bycia offline w inny 
sposób niż w drodze układów zbiorowych 
lub porozumienia między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy. Takie porozumienia powinny 
przewidywać również kryteria ustalania 
wynagrodzenia za wszelką pracę 
wykonywaną poza czasem pracy. Powinna 
istnieć możliwość przyjęcia przez takie 
wynagrodzenie formy urlopu lub 
wynagrodzenia finansowego. W przypadku 
wynagrodzenia finansowego powinien być 
to co najmniej ekwiwalent zwykłego 
wynagrodzenia pracowników.

22. Pracodawcy nie powinni być 
uprawnieni do odstąpienia od wymogu 
wdrażania prawa do bycia offline. Takie 
porozumienia powinny przewidywać 
również kryteria ustalania wynagrodzenia 
za wszelką pracę wykonywaną poza 
czasem pracy. Powinna istnieć możliwość 
przyjęcia przez takie wynagrodzenie formy 
urlopu lub wynagrodzenia finansowego. W 
przypadku wynagrodzenia finansowego 
powinien być to co najmniej ekwiwalent 
zwykłego wynagrodzenia pracowników.

Or. en

Poprawka 233
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 22

Projekt rezolucji Poprawka

(22) Pracodawcy nie powinni być 
uprawnieni do odstąpienia od wymogu 
wdrażania prawa do bycia offline w inny 
sposób niż w drodze układów zbiorowych 
lub porozumienia między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy. Takie porozumienia powinny 
przewidywać również kryteria ustalania 
wynagrodzenia za wszelką pracę 
wykonywaną poza czasem pracy. Powinna 
istnieć możliwość przyjęcia przez takie 
wynagrodzenie formy urlopu lub 
wynagrodzenia finansowego. W przypadku 
wynagrodzenia finansowego powinien być 
to co najmniej ekwiwalent zwykłego 
wynagrodzenia pracowników.

(22) Pracodawcy powinni być 
uprawnieni do odstąpienia od wymogu 
wdrażania prawa do bycia offline zgodnie z 
obowiązującym prawem krajowym i 
przepisami o układach zbiorowych. Takie 
porozumienia powinny przewidywać 
również kryteria ustalania wynagrodzenia 
za wszelką pracę wykonywaną poza 
czasem pracy. Powinna istnieć możliwość 
przyjęcia przez takie wynagrodzenie formy 
urlopu lub wynagrodzenia finansowego. W 
przypadku wynagrodzenia finansowego 
powinien być to co najmniej ekwiwalent 
zwykłego wynagrodzenia pracowników.

Or. pl

Poprawka 234
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 22

Projekt rezolucji Poprawka

(22) Pracodawcy nie powinni być 
uprawnieni do odstąpienia od wymogu 
wdrażania prawa do bycia offline w inny 
sposób niż w drodze układów zbiorowych 
lub porozumienia między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy. Takie porozumienia powinny 
przewidywać również kryteria ustalania 
wynagrodzenia za wszelką pracę 
wykonywaną poza czasem pracy. Powinna 
istnieć możliwość przyjęcia przez takie 
wynagrodzenie formy urlopu lub 
wynagrodzenia finansowego. W przypadku 
wynagrodzenia finansowego powinien być 
to co najmniej ekwiwalent zwykłego 

(22) Pracodawcy nie powinni być 
uprawnieni do odstąpienia od wymogu 
wdrażania prawa do bycia offline w inny 
sposób niż w drodze układów zbiorowych 
lub porozumienia między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy. Takie porozumienia powinny 
przewidywać również kryteria ustalania 
wynagrodzenia za wszelką pracę 
wykonywaną poza czasem pracy, 
jakkolwiek krótkotrwałą. Powinna istnieć 
możliwość przyjęcia przez takie 
wynagrodzenie formy urlopu lub 
wynagrodzenia finansowego. W przypadku 
wynagrodzenia finansowego powinien być 
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wynagrodzenia pracowników. to co najmniej ekwiwalent zwykłego 
wynagrodzenia pracowników.

Or. ro

Poprawka 235
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 23

Projekt rezolucji Poprawka

(23) Pracownikom, którzy wykonują 
swoje prawa przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, należy zapewnić ochronę 
przed wszelkimi negatywnymi 
konsekwencjami, w tym przed 
zwolnieniem i innymi działaniami 
odwetowymi. Takim pracownikom należy 
również zapewnić ochronę przed 
działaniami dyskryminującymi, takimi jak 
utrata dochodu lub możliwości awansu.

(23) Pracownikom, którzy wykonują 
swoje prawa przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, należy zapewnić ochronę 
przed wszelkimi negatywnymi 
konsekwencjami, w tym przed 
zwolnieniem i innymi działaniami 
odwetowymi. Takim pracownikom należy 
również zapewnić ochronę przed 
działaniami dyskryminującymi, takimi jak 
utrata dochodu lub możliwości awansu. 
Pracodawcy nie powinni promować 
kultury „zawsze dostępnego” pracownika, 
w ramach której awanse i premie 
otrzymują tylko osoby pracujące bez 
korzystania z prawa do bycia offline. 
Ponadto osoby zgłaszające przypadki 
nieprzestrzegania prawa do bycia offline 
w miejscu pracy powinny być chronione 
przed karą.

Or. ro

Poprawka 236
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 24

Projekt rezolucji Poprawka

(24) Pracownicy powinni mieć 
odpowiednią ochronę sądową i 

(24) Pracownicy powinni mieć 
odpowiednią i szybką ochronę sądową i 
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administracyjną przed wszelkim 
niekorzystnym traktowaniem wynikającym 
z wykonywania lub chęci wykonywania 
praw przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie, w tym prawo do dochodzenia 
roszczeń, jak również prawo do wszczęcia 
postępowania administracyjnego lub 
prawnego w celu zapewnienia zgodności z 
niniejszą dyrektywą.

administracyjną przed wszelkim 
niekorzystnym traktowaniem wynikającym 
z wykonywania lub chęci wykonywania 
praw przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie, w tym prawo do dochodzenia 
roszczeń, jak również prawo do wszczęcia 
postępowania administracyjnego lub 
prawnego w celu zapewnienia zgodności z 
niniejszą dyrektywą.

Or. ro

Poprawka 237
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Państwa członkowskie mogą 
określić uzgodnienia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline, 
które ustanowiono w niniejszej dyrektywie, 
zgodnie z prawem krajowym, układami 
zbiorowymi lub praktyką. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje za naruszenie obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

25. Państwa członkowskie mogą 
określić uzgodnienia dotyczące przepisów, 
które ustanowiono w niniejszej dyrektywie, 
zgodnie z prawem krajowym, układami 
zbiorowymi lub praktyką.

Or. en

Poprawka 238
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 25

Projekt rezolucji Poprawka

(25) Państwa członkowskie mogą 
określić uzgodnienia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline, które 
ustanowiono w niniejszej dyrektywie, 

(25) Państwa członkowskie mogą 
określić uzgodnienia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline, które 
ustanowiono w niniejszej dyrektywie, 
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zgodnie z prawem krajowym, układami 
zbiorowymi lub praktyką. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje za naruszenie obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

zgodnie z prawem krajowym, układami 
zbiorowymi lub praktyką. Państwa 
członkowskie powinny móc wprowadzić 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje za naruszenie obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 239
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. Państwa członkowskie mogą 
określić uzgodnienia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline, które 
ustanowiono w niniejszej dyrektywie, 
zgodnie z prawem krajowym, układami 
zbiorowymi lub praktyką. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje za naruszenie obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

25. Państwa członkowskie powinny 
określić uzgodnienia dotyczące 
egzekwowania prawa do bycia offline, 
które ustanowiono w niniejszej dyrektywie, 
zgodnie z prawem krajowym, układami 
zbiorowymi lub praktyką. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje za naruszenie obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 25

Projekt rezolucji Poprawka

(25) Państwa członkowskie mogą 
określić uzgodnienia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline, które 
ustanowiono w niniejszej dyrektywie, 
zgodnie z prawem krajowym, układami 
zbiorowymi lub praktyką. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje za naruszenie obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

Or. it

Poprawka 241
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 25

Projekt rezolucji Poprawka

(25) Państwa członkowskie mogą 
określić uzgodnienia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline, które 
ustanowiono w niniejszej dyrektywie, 
zgodnie z prawem krajowym, układami 
zbiorowymi lub praktyką. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje za naruszenie obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

(25) Państwa członkowskie mogą 
określić uzgodnienia dotyczące 
wykonywania prawa do bycia offline, które 
ustanowiono w niniejszej dyrektywie, 
zgodnie z prawem krajowym, układami 
zbiorowymi lub praktyką. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne i proporcjonalne sankcje za 
naruszenie obowiązków wynikających z 
niniejszej dyrektywy.

Or. pl

Poprawka 242
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. Ciężar dowodu w zakresie 
ustalenia, że zwolnienie ani równoważna 
szkoda nie miały miejsca ze względu na 
fakt, że pracownik wykonywał lub chciał 
wykonywać prawo do bycia offline, 
powinien spoczywać na pracodawcy, jeżeli 
pracownik ustalił przed sądem lub innym 
właściwym organem fakty mogące 
stanowić podstawę domniemania, że 
pracownik został zwolniony lub 

skreśla się
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doświadczył innych szkodliwych skutków z 
takich względów.

Or. en

Poprawka 243
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, tym samym nie 
naruszając kompetencji państw 
członkowskich do wprowadzenia lub 
utrzymania korzystniejszych przepisów. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna stanowić 
wiążącej podstawy do obniżenia ogólnego 
poziomu ochrony przyznanej pracownikom 
w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

27. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wymogi minimalne, tym samym nie 
naruszając kompetencji państw 
członkowskich do wprowadzenia lub 
utrzymania korzystniejszych przepisów. 
Niniejsza dyrektywa i jej wdrożenie nie 
powinny stanowić wiążącej podstawy do 
obniżenia ogólnego poziomu ochrony 
przyznanej pracownikom w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 244
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Załącznik I – motyw 29

Projekt rezolucji Poprawka

(29) Aby ocenić wpływ niniejszej 
dyrektywy, Komisję i państwa 
członkowskie zachęca się do dalszej 
współpracy w celu opracowania 
porównywalnych statystyk i danych 
dotyczących wdrażania praw 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

(29) Aby ocenić wpływ niniejszej 
dyrektywy, Komisję i państwa 
członkowskie zachęca się do dalszej 
współpracy, przy wsparciu ze strony 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy, w celu 
opracowania porównywalnych statystyk i 
danych dotyczących wdrażania praw 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

Or. ro
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Poprawka 245
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. W niniejszej dyrektywie określono 
minimalne wymogi służące umożliwieniu 
pracownikom, którzy korzystają z narzędzi 
cyfrowych, w tym z ICT, do celów 
zawodowych, wykonywanie swojego prawa 
do bycia offline oraz zapewnieniu, aby 
pracodawcy przestrzegali prawa 
pracowników do bycia offline. Ma ona 
zastosowanie do wszystkich sektorów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych, 
oraz wszystkich pracowników, w tym 
pracowników na żądanie, pracowników 
wykonujących pracę przerywaną, 
pracowników w systemie bonów 
usługowych, osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych, 
stażystów i praktykantów, pod warunkiem 
że spełniają kryteria ustalania statusu 
pracownika określone przez TSUE.

1. W niniejszej dyrektywie określono 
minimalne wymogi dotyczące organizacji 
pracy telepracowników, w tym ich prawa 
do bycia offline oraz zapewnienia, aby 
pracodawcy przestrzegali prawa 
pracowników do czasu odpoczynku.

Or. en

Poprawka 246
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. W niniejszej dyrektywie określono 
minimalne wymogi służące umożliwieniu 
pracownikom, którzy korzystają z narzędzi 
cyfrowych, w tym z ICT, do celów 
zawodowych, wykonywanie swojego 
prawa do bycia offline oraz zapewnieniu, 
aby pracodawcy przestrzegali prawa 

1. W niniejszej dyrektywie określono 
egzekwowanie minimalnych wymogów 
służących umożliwieniu pracownikom, 
którzy korzystają z narzędzi cyfrowych, w 
tym z ICT, do celów zawodowych, 
wykonywanie i egzekwowanie swojego 
prawa do bycia offline oraz zapewnieniu, 
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pracowników do bycia offline. Ma ona 
zastosowanie do wszystkich sektorów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych, 
oraz wszystkich pracowników, w tym 
pracowników na żądanie, pracowników 
wykonujących pracę przerywaną, 
pracowników w systemie bonów 
usługowych, osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych, 
stażystów i praktykantów, pod warunkiem 
że spełniają kryteria ustalania statusu 
pracownika określone przez TSUE.

aby pracodawcy przestrzegali prawa 
pracowników do bycia offline. Ma ona 
zastosowanie do wszystkich sektorów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych, 
bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, 
oraz wszystkich pracowników, niezależnie 
od ich statusu i organizacji pracy, w tym 
pracowników na żądanie, pracowników 
wykonujących pracę przerywaną, 
pracowników w systemie bonów 
usługowych, osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych, 
stażystów i praktykantów, pod warunkiem 
że spełniają kryteria ustalania statusu 
pracownika określone przez TSUE.

Or. en

Poprawka 247
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. W niniejszej dyrektywie określono 
minimalne wymogi służące umożliwieniu 
pracownikom, którzy korzystają z narzędzi 
cyfrowych, w tym z ICT, do celów 
zawodowych, wykonywanie swojego 
prawa do bycia offline oraz zapewnieniu, 
aby pracodawcy przestrzegali prawa 
pracowników do bycia offline. Ma ona 
zastosowanie do wszystkich sektorów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych, 
oraz wszystkich pracowników, w tym 
pracowników na żądanie, pracowników 
wykonujących pracę przerywaną, 
pracowników w systemie bonów 
usługowych, osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych, 
stażystów i praktykantów, pod warunkiem 
że spełniają kryteria ustalania statusu 
pracownika określone przez TSUE.

1. W niniejszej dyrektywie określono 
minimalne wymogi służące umożliwieniu 
pracownikom wykonywania swojego 
prawa do bycia offline oraz zapewnieniu, 
aby pracodawcy przestrzegali prawa 
pracowników do bycia offline. Ma ona 
zastosowanie do wszystkich sektorów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych, 
oraz wszystkich pracowników, w tym 
pracowników na żądanie, pracowników 
wykonujących pracę przerywaną, 
pracowników w systemie bonów 
usługowych, osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych, 
stażystów i praktykantów, pod warunkiem 
że spełniają kryteria ustalania statusu 
pracownika określone przez TSUE.
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Or. en

Poprawka 248
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W niniejszej dyrektywie 
sprecyzowano i uzupełniono przepisy 
dyrektyw 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 do celów wymienionych 
w ustępie 1.

2. W niniejszej dyrektywie 
sprecyzowano, uzupełniono i 
wprowadzono w życie przepisy dyrektyw 
2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i (UE) 
2019/1158, jak również dyrektywy Rady 
89/391/EWG, do celów wymienionych w 
ustępie 1, a jej wdrożenie jest w pełni 
zgodne z wymogami określonymi w tych 
dyrektywach i nie niesie ze sobą 
negatywnych skutków dla pracowników.

Or. en

Poprawka 249
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W niniejszej dyrektywie 
sprecyzowano i uzupełniono przepisy 
dyrektyw 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 do celów wymienionych 
w ustępie 1.

2. W niniejszej dyrektywie 
sprecyzowano i uzupełniono przepisy 
dyrektyw 2003/88/WE, (UE) 2019/1152 i 
(UE) 2019/1158 do celów wymienionych 
w ustępie 1, bez uszczerbku dla wymogów 
ustanowionych w tych dyrektywach.

Or. en

Poprawka 250
Petra De Sutter
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Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1) „bycie offline” oznacza 
nieangażowanie się, bezpośrednio ani 
pośrednio, w działania związane z pracą 
lub komunikację za pomocą narzędzi 
cyfrowych poza czasem pracy;

1) „bycie offline” oznacza 
nieangażowanie się, bezpośrednio ani 
pośrednio, w działania związane z pracą 
lub komunikację za pomocą narzędzi 
cyfrowych poza uzgodnionym w umowie 
czasem pracy;

Or. en

Poprawka 251
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1) „bycie offline” oznacza 
nieangażowanie się, bezpośrednio ani 
pośrednio, w działania związane z pracą 
lub komunikację za pomocą narzędzi 
cyfrowych poza czasem pracy;

1) „bycie offline” oznacza 
nieangażowanie się, bezpośrednio ani 
pośrednio, w działania związane z pracą 
lub komunikację za pomocą narzędzi 
cyfrowych poza uzgodnionym w umowie 
czasem pracy;

Or. en

Poprawka 252
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a) „telepraca” oznacza 
organizowanie lub wykonywanie pracy, 
przy użyciu technologii informatycznych, 
w kontekście umowy o pracę/stosunku 
pracy, jeżeli praca, która mogłaby być 
również wykonywana w siedzibie 
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pracodawcy, jest wykonywana poza tą 
siedzibą;

Or. en

Poprawka 253
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b) „telepracownik” to każda osoba 
wykonująca telepracę;

Or. en

Poprawka 254
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2) „czas pracy” oznacza czas pracy 
zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 1 
dyrektywy 2003/88/WE.

2) „umownie uzgodniony czas pracy” 
oznacza czas pracy określony w umowie o 
pracę lub w układzie zbiorowym pracy, 
zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1 
dyrektywy 2003/88/WE.

Or. en

Poprawka 255
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2) „czas pracy” oznacza czas pracy 2) „czas pracy” oznacza umownie 
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zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 1 
dyrektywy 2003/88/WE.

uzgodniony czas pracy zgodnie z definicją 
określoną w art. 2 pkt 1 dyrektywy 
2003/88/WE.

Or. en

Poprawka 256
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a) „okres odpoczynku” oznacza okres 
odpoczynku zgodnie z definicją określoną 
w art. 2 pkt 2 dyrektywy 2003/88/WE.

Or. pl

Poprawka 257
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 2a
Dobrowolny charakter

Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, aby:
a) telepraca była dobrowolna dla 
pracownika i danego pracodawcy;
b) pracodawca umieszczał wymóg 
telepracy we wstępnym opisie stanowiska 
pracy;
c) w przypadku, gdy telepraca nie jest 
ujęta jako wymóg we wstępnym opisie 
stanowiska pracy, pracodawca i 
pracownik uzgadniali podjęcie telepracy 
na zasadzie dobrowolności, przy czym obie 
strony zastrzegają sobie prawo do 
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odmowy;
d) w przypadku, gdy ustalenia dotyczące 
telepracy zostały przyjęte zgodnie z lit. b) 
lub c), pracodawca dostarczał 
pracownikowi wszystkie istotne 
informacje zgodnie z dyrektywą 
91/533/EWG, w tym obowiązujące układy 
zbiorowe i informacje związane z prawem 
do bycia offline;
e) przejście na telepracę nie miało wpływu 
na status zatrudnienia telepracownika;
f) w przypadku gdy ustalenia dotyczące 
telepracy zostały przyjęte zgodnie z lit. c), 
odwracalność porozumienia była zawarta 
w układzie zbiorowym lub 
indywidualnym;

Or. en

Poprawka 258
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 2b
Warunki zatrudnienia

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, aby 
telepraca nie wpływała na warunki 
zatrudnienia telepracowników oraz aby 
korzystali oni z tych samych praw, 
gwarantowanych przez obowiązujące 
ustawodawstwo i układy zbiorowe, co 
porównywalni pracownicy w siedzibie 
pracodawcy.

Or. en

Poprawka 259
Yana Toom
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Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 2c
Sprzęt

1. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zapewnienia, aby:
a) pracodawca wyjaśnił pracownikowi 
wykonującemu telepracę kwestie związane 
ze sprzętem służącym do pracy, z 
odpowiedzialnością i kosztami przed 
rozpoczęciem telepracy oraz 
poinformował go o tych kwestiach;
b) pracodawca był odpowiedzialny za 
zapewnienie, instalację i konserwację 
sprzętu niezbędnego do wykonywania 
telepracy, chyba że wyraźnie uzgodniono, 
że pracownik wykonujący telepracę 
korzysta z własnego sprzętu, a kwestie 
dotyczące odpowiedzialności za koszty 
poniesione z tytułu utraty i uszkodzenia 
zostały wyjaśnione i uzgodnione; 
c) pracodawca zrekompensował lub 
pokrył koszty bezpośrednio spowodowane 
przez telepracę, w szczególności koszty 
związane z łącznością;
d) zgodnie z ustawodawstwem krajowym i 
układami zbiorowymi pracy pracodawca 
ponosił odpowiedzialność za koszty utraty 
i uszkodzenia sprzętu używanego przez 
telepracownika.

Or. en

Poprawka 260
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 3 – ustęp -1 (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

-1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nakład pracy i normy wydajności 
telepracowników były równoważne z 
nakładem pracy i normami 
porównywalnych pracowników w siedzibie 
pracodawcy.

Or. en

Poprawka 261
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 3 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy zagwarantowali 
pracownikom sposoby wykonywania 
prawa do bycia offline.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, aby 
pracodawcy przestrzegali okresu 
odpoczynku telepracowników przez 
zapewnienie im sposobów wykonywania 
prawa do bycia offline.

Or. en

Poprawka 262
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 3 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy rejestrowali poszczególne 
czasy pracy w sposób obiektywny, rzetelny 
i dostępny. Każdy pracownik musi mieć 
możliwość zwrócenia się w dowolnym 
momencie o rejestr swojego czasu pracy i 
uzyskania takiego rejestru.

skreślony
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Or. pl

Poprawka 263
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 3 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy rejestrowali poszczególne 
czasy pracy w sposób obiektywny, rzetelny 
i dostępny. Każdy pracownik musi mieć 
możliwość zwrócenia się w dowolnym 
momencie o rejestr swojego czasu pracy i 
uzyskania takiego rejestru.

skreśla się

Or. en

Poprawka 264
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 3 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy rejestrowali poszczególne 
czasy pracy w sposób obiektywny, rzetelny 
i dostępny. Każdy pracownik musi mieć 
możliwość zwrócenia się w dowolnym 
momencie o rejestr swojego czasu pracy i 
uzyskania takiego rejestru.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy rejestrowali poszczególne 
czasy pracy w sposób obiektywny, rzetelny 
i dostępny. Każdy pracownik musi mieć 
możliwość zwrócenia się w dowolnym 
momencie o rejestr swojego czasu pracy i 
uzyskania takiego rejestru. Za zgodą 
pracownika przedstawiciele pracowników 
mają dostęp do tych rejestrów.

Or. en

Poprawka 265
Yana Toom, Samira Rafaela
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Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 3 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy wdrożyli prawo do bycia 
offline w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty.

skreśla się

Or. en

Poprawka 266
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 3 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy wdrożyli prawo do bycia 
offline w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy wdrożyli prawo do bycia 
offline w sposób uczciwy, zgodny z 
prawem i przejrzysty oraz z 
poszanowaniem prawa pracowników do 
prywatności i przepisów w zakresie 
ochrony danych.

Or. en

Poprawka 267
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy byli w stanie wykonywać 
swoje prawo do bycia offline, a 
pracodawcy wdrożyli to prawo. W tym celu 
państwa członkowskie zapewniają co 
najmniej następujące warunki pracy:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy podjęli co najmniej 
następujące środki:
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Or. en

Poprawka 268
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy byli w stanie wykonywać 
swoje prawo do bycia offline, a 
pracodawcy wdrożyli to prawo. W tym 
celu państwa członkowskie zapewniają co 
najmniej następujące warunki pracy:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wszyscy pracownicy byli w stanie 
wykonywać swoje prawo do bycia offline, 
a pracodawcy wdrożyli to prawo. W tym 
celu państwa członkowskie zapewniają co 
najmniej następujące warunki pracy:

Or. en

Poprawka 269
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy byli w stanie wykonywać 
swoje prawo do bycia offline, a 
pracodawcy wdrożyli to prawo. W tym 
celu państwa członkowskie zapewniają co 
najmniej następujące warunki pracy:

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy byli w stanie wykonywać 
swoje prawo do bycia offline w okresie 
odpoczynku. W tym celu państwa 
członkowskie zapewniają co najmniej 
następujące warunki pracy:

Or. pl

Poprawka 270
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a
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Projekt rezolucji Poprawka

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, w tym wszelkich narzędzi 
monitorowania lub nadzoru związanych z 
pracą;

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych i innych 
urządzeń komunikacyjnych poza 
ustalonym czasem pracy, w tym wszelkich 
narzędzi monitorowania lub nadzoru 
związanych z pracą;

Or. en

Poprawka 271
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Evelyn Regner, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, w tym wszelkich narzędzi 
monitorowania lub nadzoru związanych z 
pracą;

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych poza uzgodnionymi 
godzinami pracy, w tym wszelkich 
narzędzi monitorowania lub nadzoru 
związanych z pracą;

Or. en

Poprawka 272
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, w tym wszelkich narzędzi 
monitorowania lub nadzoru związanych z 
pracą;

a) ustanowione procedury dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych;
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Or. en

Poprawka 273
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, w tym wszelkich narzędzi 
monitorowania lub nadzoru związanych z 
pracą;

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, w tym wszelkiego 
monitorowania związanego z pracą;

Or. en

Poprawka 274
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) sposób rejestrowania czasu pracy 
przez pracodawców;

skreślony

Or. pl

Poprawka 275
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) sposób rejestrowania czasu pracy 
przez pracodawców;

b) system rejestrowania czasu pracy;
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Or. en

Poprawka 276
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zakres i częstotliwość 
przeprowadzania ocen pracodawców pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym ocen ryzyka psychospołecznego, w 
odniesieniu do prawa do bycia offline;

skreślony

Or. pl

Poprawka 277
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zakres i częstotliwość 
przeprowadzania ocen pracodawców pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym ocen ryzyka psychospołecznego, w 
odniesieniu do prawa do bycia offline;

skreśla się

Or. en

Poprawka 278
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zakres i częstotliwość c) zakres i częstotliwość 
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przeprowadzania ocen pracodawców pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym ocen ryzyka psychospołecznego, w 
odniesieniu do prawa do bycia offline;

przeprowadzania ocen pracodawców pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym ocen ryzyka psychospołecznego, w 
odniesieniu do prawa do bycia offline, jak 
również sposoby ostrzegania w przypadku 
pogorszenia się zdrowia fizycznego i 
psychicznego pracowników;

Or. fr

Poprawka 279
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) kryteria wszelkich odstępstw 
pracodawców od wymogu wdrożenia 
prawa pracowników do bycia offline;

skreśla się

Or. en

Poprawka 280
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) w przypadku odstępstwa na 
podstawie lit. d), kryteria określania 
sposobu obliczania wynagrodzenia za 
pracę wykonywaną poza czasem pracy;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 281
Petra De Sutter
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Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) w przypadku odstępstwa na 
podstawie lit. d), kryteria określania 
sposobu obliczania wynagrodzenia za 
pracę wykonywaną poza czasem pracy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 282
Anne Sander

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) środki zwiększające świadomość, w 
tym szkolenie w miejscu pracy, 
wprowadzane przez pracodawców w 
odniesieniu do warunków pracy, o których 
mowa w niniejszym ustępie.

f) środki zwiększające świadomość, w 
tym szkolenie w miejscu pracy, 
wprowadzane przez pracodawców w 
odniesieniu do warunków pracy, o których 
mowa w niniejszym ustępie, w tym 
zapobieganie izolacji w miejscu pracy.

Or. fr

Poprawka 283
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) środki zwiększające świadomość, w 
tym szkolenie w miejscu pracy, 
wprowadzane przez pracodawców w 
odniesieniu do warunków pracy, o których 
mowa w niniejszym ustępie.

f) środki zwiększające świadomość, w 
tym szkolenie w miejscu pracy w czasie 
pracy, wprowadzane przez pracodawców 
w odniesieniu do warunków pracy, o 
których mowa w niniejszym ustępie.

Or. en
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Poprawka 284
Anne Sander

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Środki te należy wprowadzić w sposób 
zrozumiały dla pracodawców i w razie 
konieczności zapewnić im wsparcie we 
wprowadzaniu i gwarantowaniu prawa do 
bycia offline.

Or. fr

Poprawka 285
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Wszelkie odstępstwa na podstawie akapitu 
pierwszego lit. d) przewiduje się wyłącznie 
w wyjątkowych okolicznościach, takich 
jak siła wyższa lub inne sytuacje 
nadzwyczajne, i z zastrzeżeniem, że 
pracodawca przedstawi na piśmie 
każdemu pracownikowi, którego dotyczy 
odstępstwo, powody uzasadniające 
konieczność zastosowania odstępstwa w 
każdym przypadku powołania się na 
odstępstwo.

skreśla się

Or. en

Poprawka 286
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2
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Projekt rezolucji Poprawka

Wszelkie odstępstwa na podstawie akapitu 
pierwszego lit. d) przewiduje się wyłącznie 
w wyjątkowych okolicznościach, takich 
jak siła wyższa lub inne sytuacje 
nadzwyczajne, i z zastrzeżeniem, że 
pracodawca przedstawi na piśmie 
każdemu pracownikowi, którego dotyczy 
odstępstwo, powody uzasadniające 
konieczność zastosowania odstępstwa w 
każdym przypadku powołania się na 
odstępstwo.

Wyżej wymienione środki mogą zostać 
przyjęte w drodze przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych lub 
w drodze układów zbiorowych.

Or. en

Poprawka 287
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Wszelkie odstępstwa na podstawie akapitu 
pierwszego lit. d) przewiduje się wyłącznie 
w wyjątkowych okolicznościach, takich jak 
siła wyższa lub inne sytuacje 
nadzwyczajne, i z zastrzeżeniem, że 
pracodawca przedstawi na piśmie każdemu 
pracownikowi, którego dotyczy 
odstępstwo, powody uzasadniające 
konieczność zastosowania odstępstwa w 
każdym przypadku powołania się na 
odstępstwo.

Wszelkie odstępstwa na podstawie akapitu 
pierwszego lit. d) przewiduje się wyłącznie 
w wyjątkowych okolicznościach, takich jak 
siła wyższa lub inne sytuacje 
nadzwyczajne, i z zastrzeżeniem, że 
pracodawca przedstawi na piśmie każdemu 
pracownikowi, którego dotyczy 
odstępstwo, powody uzasadniające 
konieczność zastosowania odstępstwa w 
każdym przypadku powołania się na 
odstępstwo. Rozważając takie odstępstwo, 
należy wziąć pod uwagę szczególną 
sytuację pracowników samotnych lub 
pracowników sprawujących opiekę nad 
dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi.

Or. en

Poprawka 288
José Gusmão, Marc Botenga
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Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Wszelkie odstępstwa na podstawie akapitu 
pierwszego lit. d) przewiduje się wyłącznie 
w wyjątkowych okolicznościach, takich 
jak siła wyższa lub inne sytuacje 
nadzwyczajne, i z zastrzeżeniem, że 
pracodawca przedstawi na piśmie każdemu 
pracownikowi, którego dotyczy 
odstępstwo, powody uzasadniające 
konieczność zastosowania odstępstwa w 
każdym przypadku powołania się na 
odstępstwo.

Wszelkie odstępstwa na podstawie akapitu 
pierwszego lit. d) przewiduje się wyłącznie 
w przypadku siły wyższej i z 
zastrzeżeniem, że pracodawca przedstawi 
na piśmie każdemu pracownikowi, którego 
dotyczy odstępstwo, powody uzasadniające 
konieczność zastosowania odstępstwa w 
każdym przypadku powołania się na 
odstępstwo.

Or. en

Poprawka 289
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zakazują 
pracodawcom odstąpienia od wymogu 
wdrożenia prawa do bycia offline na 
podstawie akapitu pierwszego lit. d) w 
sposób inny niż w drodze układów między 
partnerami społecznymi, o których mowa 
w ust. 2 i 3.

skreśla się

Or. en

Poprawka 290
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3
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Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zakazują 
pracodawcom odstąpienia od wymogu 
wdrożenia prawa do bycia offline na 
podstawie akapitu pierwszego lit. d) w 
sposób inny niż w drodze układów między 
partnerami społecznymi, o których mowa 
w ust. 2 i 3.

skreślony

Or. pl

Poprawka 291
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zakazują 
pracodawcom odstąpienia od wymogu 
wdrożenia prawa do bycia offline na 
podstawie akapitu pierwszego lit. d) w 
sposób inny niż w drodze układów między 
partnerami społecznymi, o których mowa 
w ust. 2 i 3.

Państwa członkowskie zakazują 
pracodawcom odstąpienia od wymogu 
wdrożenia prawa do bycia offline na 
podstawie akapitu pierwszego lit. d) w 
sposób inny niż w drodze układów 
zbiorowych między partnerami 
społecznymi, o których mowa w ust. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 292
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zakazują 
pracodawcom odstąpienia od wymogu 
wdrożenia prawa do bycia offline na 

Państwa członkowskie zakazują 
pracodawcom odstąpienia od wymogu 
wdrożenia prawa do bycia offline na 
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podstawie akapitu pierwszego lit. d) w 
sposób inny niż w drodze układów między 
partnerami społecznymi, o których mowa 
w ust. 2 i 3.

podstawie akapitu pierwszego lit. d) w 
sposób inny niż w drodze układów 
zbiorowych między partnerami 
społecznymi, o których mowa w ust. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 293
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie powinny zalecić 
pracodawcom, by wszelkie formy 
odstąpienia od wymogu wdrożenia prawa 
do bycia offline na podstawie akapitu 
pierwszego lit. d) były podejmowane w 
drodze układów zbiorowych, o ile jest to 
możliwe.

Or. pl

Poprawka 294
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną 
poza czasem pracy, o którym mowa w 
akapicie pierwszym lit. e), może przyjąć 
formę urlopu lub wynagrodzenia 
finansowego. W przypadku 
wynagrodzenia finansowego musi być to 
co najmniej ekwiwalent zwykłego 
wynagrodzenia pracowników.

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 295
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną 
poza czasem pracy, o którym mowa w 
akapicie pierwszym lit. e), może przyjąć 
formę urlopu lub wynagrodzenia 
finansowego. W przypadku 
wynagrodzenia finansowego musi być to 
co najmniej ekwiwalent zwykłego 
wynagrodzenia pracowników.

skreśla się

Or. en

Poprawka 296
Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną 
poza czasem pracy, o którym mowa w 
akapicie pierwszym lit. e), może przyjąć 
formę urlopu lub wynagrodzenia 
finansowego. W przypadku wynagrodzenia 
finansowego musi być to co najmniej 
ekwiwalent zwykłego wynagrodzenia 
pracowników.

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną 
poza czasem pracy, o którym mowa w 
akapicie pierwszym lit. e), może przyjąć 
formę urlopu lub wynagrodzenia 
finansowego. W przypadku wynagrodzenia 
finansowego musi być to co najmniej 
ekwiwalent zwykłego wynagrodzenia 
pracowników. W przypadku uzgodnienia 
wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, postanowienia takie 
muszą zapewniać przestrzeganie 
przepisów dotyczących czasu pracy.

Or. en
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Poprawka 297
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 4

Projekt rezolucji Poprawka

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną 
poza czasem pracy, o którym mowa w 
akapicie pierwszym lit. e), może przyjąć 
formę urlopu lub wynagrodzenia 
finansowego. W przypadku wynagrodzenia 
finansowego musi być to co najmniej 
ekwiwalent zwykłego wynagrodzenia 
pracowników.

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną 
poza czasem pracy, o którym mowa w 
akapicie pierwszym lit. e), może przyjąć 
formę urlopu lub wynagrodzenia 
finansowego zgodnie z prawem krajowym 
i praktyką krajową. W przypadku 
wynagrodzenia finansowego musi być to 
co najmniej ekwiwalent zwykłego 
wynagrodzenia pracowników.

Or. en

Poprawka 298
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
powierzyć partnerom społecznym zawarcie 
układów zbiorowych przewidujących 
warunki pracy, o których mowa w ust. 1.

skreśla się

Or. en

Poprawka 299
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
powierzyć partnerom społecznym zawarcie 

2. Państwa członkowskie zachęcają 
partnerów społecznych, zgodnie z prawem 
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układów zbiorowych przewidujących 
warunki pracy, o których mowa w ust. 1.

krajowym i praktyką krajową, do 
zawierania układów zbiorowych na 
szczeblu krajowym, regionalnym lub 
sektorowym, przewidujących warunki 
pracy, o których mowa w ust. 1, oraz do 
ustanawiania większej liczby komisji ds. 
zdrowia i bezpieczeństwa w celu 
zapewnienia częstszych i dokładniejszych 
ocen ryzyka.

Or. en

Poprawka 300
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
powierzyć partnerom społecznym zawarcie 
układów zbiorowych przewidujących 
warunki pracy, o których mowa w ust. 1.

2. Państwa członkowskie zachęcają 
partnerów społecznych do zawierania na 
szczeblu krajowym, regionalnym lub 
sektorowym układów zbiorowych 
przewidujących warunki pracy, o których 
mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 301
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
powierzyć partnerom społecznym zawarcie 
układów zbiorowych przewidujących 
warunki pracy, o których mowa w ust. 1.

2. Państwa członkowskie mogą 
powierzyć partnerom społecznym na 
szczeblu krajowym lub regionalnym 
zawarcie układów zbiorowych 
przewidujących warunki pracy, o których 
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mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 302
José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
powierzyć partnerom społecznym zawarcie 
układów zbiorowych przewidujących 
warunki pracy, o których mowa w ust. 1.

2. Państwa członkowskie mogą 
powierzyć partnerom społecznym zawarcie 
układów zbiorowych przewidujących i 
wdrażających warunki pracy, o których 
mowa w ust. 1.

Or. pt

Poprawka 303
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Jeżeli państwa członkowskie nie 
korzystają z możliwości przewidzianej w 
ustępie 2, zapewniają, aby warunki pracy, 
o których mowa w ustępie 1, zostały 
uzgodnione między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 304
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. Jeżeli państwa członkowskie nie 
korzystają z możliwości przewidzianej w 
ustępie 2, zapewniają, aby warunki pracy, 
o których mowa w ustępie 1, zostały 
uzgodnione między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy.

3. Jeżeli zawarcie porozumienia 
zgodnie z ustępem 2 nie jest możliwe, 
państwa członkowskie zapewniają, aby 
warunki pracy, o których mowa w ustępie 
1, zostały zawarte w porozumieniu między 
partnerami społecznymi na poziomie 
przedsiębiorstwa pracodawcy.

Or. en

Poprawka 305
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Jeżeli państwa członkowskie nie 
korzystają z możliwości przewidzianej w 
ustępie 2, zapewniają, aby warunki pracy, 
o których mowa w ustępie 1, zostały 
uzgodnione między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy.

3. Jeżeli państwa członkowskie nie 
korzystają z możliwości przewidzianej w 
ustępie 2, zapewniają, aby warunki pracy, 
o których mowa w ustępie 1, zostały 
uzgodnione w porozumieniu z partnerami 
społecznymi lub między nimi na poziomie 
przedsiębiorstwa pracodawcy.

Or. fr

Poprawka 306
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Jeżeli państwa członkowskie nie 
korzystają z możliwości przewidzianej w 
ustępie 2, zapewniają, aby warunki pracy, 
o których mowa w ustępie 1, zostały 
uzgodnione między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 

3. Jeżeli państwa członkowskie nie 
korzystają z możliwości przewidzianej w 
ustępie 2, zapewniają, aby warunki pracy, 
o których mowa w ustępie 1, zostały 
uzgodnione między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 



AM\1212000PL.docx 163/182 PE655.974v01-00

PL

pracodawcy. pracodawcy, o ile jest to możliwe.

Or. pl

Poprawka 307
Alex Agius Saliba, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Jeżeli państwa członkowskie nie 
korzystają z możliwości przewidzianej w 
ustępie 2, zapewniają, aby warunki pracy, 
o których mowa w ustępie 1, zostały 
uzgodnione między partnerami 
społecznymi na poziomie przedsiębiorstwa 
pracodawcy.

3. Jeżeli państwa członkowskie nie 
korzystają z możliwości przewidzianej w 
ustępie 2, zapewniają, aby warunki pracy, 
o których mowa w ustępie 1, zostały 
uzgodnione między partnerami 
społecznymi na niższym poziomie.

Or. en

Poprawka 308
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Milan Brglez, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Estrella 
Durá Ferrandis

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. Po konsultacji z partnerami 
społecznymi na szczeblu krajowym 
państwa członkowskie mogą określić 
precyzyjne zasady dotyczące warunków, o 
których mowa w ust. 1, w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony zgodnego z prawodawstwem 
unijnym oraz egzekwowania prawa do 
bycia offline pracowników nieobjętych 
układem zbiorowym na jakimkolwiek 
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poziomie.

Or. en

Poprawka 309
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. W porozumieniu z partnerami 
społecznymi na szczeblu krajowym 
państwa członkowskie mogą określić 
precyzyjne zasady w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony 
zgodnego z prawem unijnym oraz 
egzekwowania prawa do bycia offline 
pracowników nieobjętych układem 
zbiorowym na jakimkolwiek poziomie.

Or. en

Poprawka 310
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawców obowiązywał zakaz 
dyskryminacji, mniej korzystnego 
traktowania, zwalniania oraz stosowania 
innych niekorzystnych środków ze 
względu na fakt, że pracownicy wykonują 
lub chcą wykonywać swoje prawo do bycia 
offline.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawców obowiązywał zakaz 
dyskryminacji, mniej korzystnego 
traktowania, zwalniania oraz stosowania 
innych niekorzystnych środków ze 
względu na fakt, że pracownicy wykonują 
lub chcą wykonywać swoje prawo do bycia 
offline. Pracodawcom nie wolno pozwolić 
na promowanie kultury „zawsze 
dostępnego” pracownika, w ramach której 
awanse i premie otrzymują tylko osoby 
pracujące bez korzystania z prawa do 
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bycia offline.

Or. ro

Poprawka 311
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawców obowiązywał zakaz 
dyskryminacji, mniej korzystnego 
traktowania, zwalniania oraz stosowania 
innych niekorzystnych środków ze 
względu na fakt, że pracownicy wykonują 
lub chcą wykonywać swoje prawo do bycia 
offline.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby telepracownicy byli chronieni przed 
dyskryminacją, mniej korzystnym 
traktowaniem, zwalnianiem oraz 
stosowaniem innych niekorzystnych 
środków podejmowanych przez 
pracodawcę ze względu na fakt, że 
pracownicy wykonują lub chcą 
wykonywać swoje prawo do bycia offline.

Or. en

Poprawka 312
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy chronili pracowników, w 
tym przedstawicieli pracowników, przed 
niekorzystnym traktowaniem i 
negatywnymi konsekwencjami 
wynikającymi ze skargi złożonej 
przeciwko pracodawcy bądź wynikającymi 
z postępowania wszczętego w celu 
wyegzekwowania przestrzegania praw 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie

skreślony

Or. pl
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Poprawka 313
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracodawcy chronili pracowników, w 
tym przedstawicieli pracowników, przed 
niekorzystnym traktowaniem i 
negatywnymi konsekwencjami 
wynikającymi ze skargi złożonej 
przeciwko pracodawcy bądź wynikającymi 
z postępowania wszczętego w celu 
wyegzekwowania przestrzegania praw 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie

skreśla się

Or. en

Poprawka 314
Yana Toom, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy pracownicy, którzy 
uważają, że zostali zwolnieni ze względu 
na fakt, że wykonywali lub chcieli 
wykonywać swoje prawo do bycia offline, 
ustalili przed sądem lub innym właściwym 
organem fakty mogące stanowić podstawę 
domniemania, że zostali zwolnieni z 
takich względów, to do pracodawcy 
należało wykazanie, że zwolnienie 
nastąpiło na podstawie innych przyczyn.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 315
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy pracownicy, którzy 
uważają, że zostali zwolnieni ze względu 
na fakt, że wykonywali lub chcieli 
wykonywać swoje prawo do bycia offline, 
ustalili przed sądem lub innym właściwym 
organem fakty mogące stanowić podstawę 
domniemania, że zostali zwolnieni z takich 
względów, to do pracodawcy należało 
wykazanie, że zwolnienie nastąpiło na 
podstawie innych przyczyn.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy pracownicy, którzy 
uważają, że zostali zwolnieni lub 
doświadczyli niekorzystnego traktowania 
ze względu na fakt, że wykonywali lub 
chcieli wykonywać swoje prawo do bycia 
offline, ustalili przed sądem lub innym 
właściwym organem fakty mogące 
stanowić podstawę domniemania, że 
zostali zwolnieni lub doświadczyli 
niekorzystnego traktowania z takich 
względów, to do pracodawcy należało 
wykazanie, że zwolnienie lub niekorzystne 
traktowanie nastąpiło na podstawie innych 
przyczyn.

Or. en

Poprawka 316
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy pracownicy, którzy 
uważają, że zostali zwolnieni ze względu 
na fakt, że wykonywali lub chcieli 
wykonywać swoje prawo do bycia offline, 
ustalili przed sądem lub innym właściwym 
organem fakty mogące stanowić podstawę 
domniemania, że zostali zwolnieni z takich 
względów, to do pracodawcy należało 
wykazanie, że zwolnienie nastąpiło na 
podstawie innych przyczyn.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy pracownicy, którzy 
uważają, że zostali zwolnieni lub 
doświadczyli niekorzystnego traktowania 
ze względu na fakt, że wykonywali lub 
chcieli wykonywać swoje prawo do bycia 
offline, ustalili przed sądem lub innym 
właściwym organem fakty mogące 
stanowić podstawę domniemania, że 
zostali zwolnieni lub doświadczyli 
niekorzystnego traktowania z takich 
względów, to do pracodawcy należało 
wykazanie, że zwolnienie lub 
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doświadczone niekorzystne traktowanie 
nastąpiło na podstawie innych przyczyn.

Or. en

Poprawka 317
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Ust. 3 nie stoi na przeszkodzie 
temu, by państwa członkowskie 
wprowadziły zasady dowodowe 
korzystniejsze dla pracowników.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 318
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Ust. 3 nie stoi na przeszkodzie 
temu, by państwa członkowskie 
wprowadziły zasady dowodowe 
korzystniejsze dla pracowników.

skreśla się

Or. en

Poprawka 319
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. Państwa członkowskie nie są 
zobowiązane do stosowania ust. 3 do 
postępowań, w których ustalenie stanu 
faktycznego sprawy należy do sądu lub 
innego właściwego organu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 320
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 5 – ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Ust. 3 nie ma zastosowania do 
postępowań karnych, chyba że państwa 
członkowskie postanowią inaczej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 321
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 6

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 6 skreśla się
Prawo do dochodzenia roszczeń

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy, których prawo do bycia 
offline zostało naruszone, mieli dostęp do 
skutecznego i bezstronnego rozstrzygania 
sporów oraz prawo do dochodzenia 
roszczeń w przypadku naruszenia ich 
praw wynikających z niniejszej dyrektywy.
2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organizacje związków zawodowych 
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lub inni przedstawiciele pracowników byli 
uprawnieni, w imieniu pracowników lub 
na potrzeby ich wsparcia oraz za ich 
zgodą, do uczestnictwa w postępowaniach 
administracyjnych lub sądowych w celu 
zapewnienia zgodności z niniejszą 
dyrektywą lub w celu jej egzekwowania.

Or. en

Poprawka 322
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 6 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy, których prawo do bycia 
offline zostało naruszone, mieli dostęp do 
skutecznego i bezstronnego rozstrzygania 
sporów oraz prawo do dochodzenia 
roszczeń w przypadku naruszenia ich praw 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy, których prawo do bycia 
offline zostało naruszone, mieli dostęp do 
skutecznego, zewnętrznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń w przypadku 
naruszenia ich praw wynikających z 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 323
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 6 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy, których prawo do bycia 
offline zostało naruszone, mieli dostęp do 
skutecznego i bezstronnego rozstrzygania 
sporów oraz prawo do dochodzenia 
roszczeń w przypadku naruszenia ich praw 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy, których prawo do bycia 
offline zostało naruszone, mieli dostęp do 
sprawnego, skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń w przypadku 
naruszenia ich praw wynikających z 
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niniejszej dyrektywy.

Or. it

Poprawka 324
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 6 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy, których prawo do bycia 
offline zostało naruszone, mieli dostęp do 
skutecznego i bezstronnego rozstrzygania 
sporów oraz prawo do dochodzenia 
roszczeń w przypadku naruszenia ich praw 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pracownicy, których prawo do bycia 
offline zostało naruszone, mieli dostęp do 
skutecznego, szybkiego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń w przypadku 
naruszenia ich praw wynikających z 
niniejszej dyrektywy.

Or. ro

Poprawka 325
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 7 skreśla się
Obowiązek informowania

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
pracodawcy przekazali każdemu 
pracownikowi wystarczające informacje 
na temat ich prawa do bycia offline, w tym 
pisemne oświadczenie określające 
warunki wszelkich obowiązujących 
układów zbiorowych lub innych 
porozumień. Informacje takie obejmują 
co najmniej:
a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
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zawodowych, w tym wszelkich narzędzi 
monitorowania lub nadzoru związanych z 
pracą, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. 
a);
b) sposób rejestrowania czasu pracy, 
o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b);
c) ocenę bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie prawa do bycia offline 
dokonywaną przez pracodawcę, w tym 
oceny ryzyka psychospołecznego, o której 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. c);
d) kryteria wszelkich odstępstw 
pracodawców od wymogu wdrożenia 
prawa do bycia offline, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 lit. d);
e) w przypadku odstępstwa na 
podstawie lit. d) niniejszego artykułu, 
kryteria określania sposobu obliczania 
wynagrodzenia za pracę wykonywaną 
poza czasem pracy, o których mowa w art. 
4 ust. 1 lit. e);
f) środki wprowadzone przez 
pracodawcę zwiększające świadomość, w 
tym szkolenie w miejscu pracy, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. f);
g) środki ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem zgodnie z 
art. 5;
h) środki wdrażania prawa 
pracowników do dochodzenia roszczeń 
zgodnie z art. 6.

Or. en

Poprawka 326
Anne Sander

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
pracodawcy przekazali każdemu 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
pracodawcy przekazali każdemu 
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pracownikowi wystarczające informacje na 
temat ich prawa do bycia offline, w tym 
pisemne oświadczenie określające warunki 
wszelkich obowiązujących układów 
zbiorowych lub innych porozumień. 
Informacje takie obejmują co najmniej:

pracownikowi wystarczające informacje na 
temat ich prawa do bycia offline, przy 
czym nie może to stanowić zbyt dużego 
obciążenia administracyjnego dla 
przedsiębiorstw, w szczególności dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym pisemne 
oświadczenie określające warunki 
wszelkich obowiązujących układów 
zbiorowych lub innych porozumień. 
Informacje takie obejmują co najmniej:

Or. fr

Poprawka 327
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
pracodawcy przekazali każdemu 
pracownikowi wystarczające informacje na 
temat ich prawa do bycia offline, w tym 
pisemne oświadczenie określające 
warunki wszelkich obowiązujących 
układów zbiorowych lub innych 
porozumień. Informacje takie obejmują co 
najmniej:

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
pracodawcy przekazali każdemu 
pracownikowi wystarczające informacje na 
temat ich prawa do bycia offline. 
Informacje takie obejmują co najmniej:

Or. pl

Poprawka 328
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
pracodawcy przekazali każdemu 
pracownikowi wystarczające informacje na 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
pracodawcy przekazali na piśmie każdemu 
pracownikowi jasne, wystarczające i 
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temat ich prawa do bycia offline, w tym 
pisemne oświadczenie określające warunki 
wszelkich obowiązujących układów 
zbiorowych lub innych porozumień. 
Informacje takie obejmują co najmniej:

adekwatne informacje na temat ich prawa 
do bycia offline, w tym pisemne 
oświadczenie określające warunki 
wszelkich obowiązujących układów 
zbiorowych lub innych porozumień. 
Informacje takie obejmują co najmniej:

Or. it

Poprawka 329
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, w tym wszelkich narzędzi 
monitorowania lub nadzoru związanych z 
pracą, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. 
a);

a) praktyczne ustalenia natury 
technicznej i organizacyjnej niezbędne do 
zapewnienia wyłączania narzędzi 
cyfrowych do celów zawodowych, w tym 
wszelkich narzędzi monitorowania lub 
nadzoru związanych z pracą, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), a także 
określenie okresów odpoczynku w celu 
zapewnienia pracownikom rzeczywistego 
korzystania z odpoczynku, prowadzenia 
życia osobistego oraz swobodnego 
nawiązywania relacji emocjonalnych i 
społecznych;

Or. it

Poprawka 330
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, w tym wszelkich narzędzi 
monitorowania lub nadzoru związanych z 

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania poza uzgodnionymi godzinami 
pracy narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, w tym wszelkich narzędzi 
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pracą, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. 
a);

monitorowania lub nadzoru związanych z 
pracą, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. 
a);

Or. en

Poprawka 331
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, w tym wszelkich narzędzi 
monitorowania lub nadzoru związanych z 
pracą, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. 
a);

a) praktyczne ustalenia dotyczące 
wyłączania narzędzi cyfrowych do celów 
zawodowych, w tym wszelkiego 
monitorowania związanego z pracą, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a);

Or. en

Poprawka 332
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) sposób rejestrowania czasu pracy, 
o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b);

skreśla się

Or. pl

Poprawka 333
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera b
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Projekt rezolucji Poprawka

b) sposób rejestrowania czasu pracy, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b);

b) system rejestrowania czasu pracy, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b);

Or. en

Poprawka 334
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) ocenę bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie prawa do bycia offline 
dokonywaną przez pracodawcę, w tym 
oceny ryzyka psychospołecznego, o której 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. c);

skreśla się

Or. pl

Poprawka 335
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) ocenę bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie prawa do bycia offline 
dokonywaną przez pracodawcę, w tym 
oceny ryzyka psychospołecznego, o której 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. c);

skreśla się

Or. en

Poprawka 336
Petra De Sutter
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Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) kryteria wszelkich odstępstw 
pracodawców od wymogu wdrożenia 
prawa do bycia offline, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 lit. d);

skreśla się

Or. en

Poprawka 337
Petra De Sutter

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) w przypadku odstępstwa na 
podstawie lit. d) niniejszego artykułu, 
kryteria określania sposobu obliczania 
wynagrodzenia za pracę wykonywaną 
poza czasem pracy, o których mowa w art. 
4 ust. 1 lit. e);

skreśla się

Or. en

Poprawka 338
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) środki wprowadzone przez 
pracodawcę zwiększające świadomość, w 
tym szkolenie w miejscu pracy, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. f);

skreśla się

Or. pl
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Poprawka 339
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) środki ochrony pracowników przed 
niekorzystnym traktowaniem zgodnie z 
art. 5;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 340
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 7 – akapit 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) środki wdrażania prawa 
pracowników do dochodzenia roszczeń 
zgodnie z art. 6.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 341
Yana Toom

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 8

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 8 skreśla się
Sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów krajowych przyjętych na 
podstawie niniejszej dyrektywy lub 
odpowiednich obowiązujących już 
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przepisów dotyczących praw wchodzących 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy i 
podejmują wszelkie niezbędne środki w 
celu zapewnienia ich wykonania. 
Przewidziane sankcje są skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych przepisach i środkach do dnia … 
[dwa lata po dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy], a także 
powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.

Or. en

Poprawka 342
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 8 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów krajowych przyjętych na 
podstawie niniejszej dyrektywy lub 
odpowiednich obowiązujących już 
przepisów dotyczących praw wchodzących 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy i 
podejmują wszelkie niezbędne środki w 
celu zapewnienia ich wykonania. 
Ustanowione sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych przepisach i środkach do dnia … [dwa 
lata po dniu wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy], a także powiadamiają ją 
niezwłocznie o wszelkich późniejszych 
zmianach tych przepisów.

Państwa członkowskie mogą ustanawiać 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów krajowych przyjętych na 
podstawie niniejszej dyrektywy lub 
odpowiednich obowiązujących już 
przepisów dotyczących praw wchodzących 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy i 
podejmują wówczas wszelkie niezbędne 
środki w celu zapewnienia ich wykonania, 
w szczególności w przypadku zagrożenia 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego 
pracowników. Ustanowione sankcje muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o tych przepisach i 
środkach do dnia … [dwa lata po dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy], a 
także powiadamiają ją niezwłocznie o 
wszelkich późniejszych zmianach tych 
przepisów.

Or. fr
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Poprawka 343
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 8 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów krajowych przyjętych na 
podstawie niniejszej dyrektywy lub 
odpowiednich obowiązujących już 
przepisów dotyczących praw wchodzących 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy i 
podejmują wszelkie niezbędne środki w 
celu zapewnienia ich wykonania. 
Ustanowione sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach i środkach do 
dnia … [2 lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy], a także 
powiadamiają ją o wszelkich późniejszych 
zmianach, które ich dotyczą.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Poprawka 344
José Gusmão, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Załącznik I – artykuł 8 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów krajowych przyjętych na 
podstawie niniejszej dyrektywy lub 
odpowiednich obowiązujących już 
przepisów dotyczących praw wchodzących 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy i 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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podejmują wszelkie niezbędne środki w 
celu zapewnienia ich wykonania. 
Przewidziane sankcje są skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych przepisach i środkach do dnia … [dwa 
lata po dniu wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy], a także powiadamiają ją 
niezwłocznie o wszelkich późniejszych 
zmianach tych przepisów.

Or. en

Poprawka 345
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Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów krajowych przyjętych na 
podstawie niniejszej dyrektywy lub 
odpowiednich obowiązujących już 
przepisów dotyczących praw wchodzących 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy i 
podejmują wszelkie niezbędne środki w 
celu zapewnienia ich wykonania. 
Ustanowione sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych przepisach i środkach do dnia … [dwa 
lata po dniu wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy], a także powiadamiają ją 
niezwłocznie o wszelkich późniejszych 
zmianach tych przepisów.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji mających 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów krajowych przyjętych na 
podstawie niniejszej dyrektywy lub 
odpowiednich obowiązujących już 
przepisów dotyczących praw wchodzących 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy i 
podejmują wszelkie niezbędne środki w 
celu zapewnienia ich wykonania. 
Ustanowione sankcje muszą być skuteczne 
i proporcjonalne. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o tych przepisach i 
środkach do dnia … [dwa lata po dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy], a 
także powiadamiają ją niezwłocznie o 
wszelkich późniejszych zmianach tych 
przepisów.
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1. Do dnia...  [pięć lat po dniu wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy] i co dwa lata 
po tym terminie państwa członkowskie 
przedkładają Komisji sprawozdanie na 
temat wszelkich istotnych informacji 
dotyczących wdrażania i stosowania 
niniejszej dyrektywy w praktyce, jak 
również wskaźników oceny w zakresie 
praktyk wdrażania prawa do bycia offline, 
wskazując odnośne perspektywy 
krajowych partnerów społecznych.

1. Do dnia... [trzy lata po dniu wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy] i co dwa lata 
po tym terminie państwa członkowskie 
przedkładają Komisji sprawozdanie na 
temat wszelkich istotnych informacji 
dotyczących wdrażania i stosowania 
niniejszej dyrektywy w praktyce, jak 
również wskaźników oceny w zakresie 
praktyk wdrażania prawa do bycia offline, 
wskazując odnośne perspektywy 
krajowych partnerów społecznych.
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2. Na podstawie informacji 
przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z ustępem 1 Komisja do dnia ... 
[sześć lat po dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] i co dwa lata po tym 
terminie przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat wdrażania i stosowania niniejszej 
dyrektywy i rozważa konieczność 
wprowadzenia dodatkowych środków, w 
tym w stosownych przypadkach poprawek 
do niniejszej dyrektywy.

2. Na podstawie informacji 
przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z ustępem 1 Komisja do dnia ... 
[cztery lata po dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] i co dwa lata po tym 
terminie przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat wdrażania i stosowania niniejszej 
dyrektywy i rozważa konieczność 
wprowadzenia dodatkowych środków, w 
tym w stosownych przypadkach poprawek 
do niniejszej dyrektywy.

Or. en


