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POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 
ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające Europejską Agencję ds. 
Pracy

(Tekst mający znaczenie dla EOG 
i Szwajcarii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG 
i Szwajcarii)

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 46, art. 48, art. 53 ust. 1, art. 62 oraz 
art. 91 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 46 i 48,

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa 
na rzecz społecznej gospodarki rynkowej 
o wysokiej konkurencyjności zmierzającej 
do pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego oraz wspiera sprawiedliwość 
i ochronę socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE 
przy określaniu i realizacji swoich polityk 
i działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane m.in. ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, 
a także ze wspieraniem wysokiego 
poziomu kształcenia, szkolenia oraz 
ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) Zgodnie z art. 3 TUE Unia działa 
na rzecz społecznej gospodarki rynkowej 
o wysokiej konkurencyjności zmierzającej 
do pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego oraz wspiera sprawiedliwość 
i ochronę socjalną. Zgodnie z art. 9 TFUE 
przy określaniu i realizacji swoich polityk 
i działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane m.in. ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, 
a także ze wspieraniem wysokiego 
poziomu kształcenia, szkolenia oraz 
ochrony zdrowia ludzkiego. Zgodnie z art. 
5 TUE wykonywanie kompetencji Unii 
podlega zasadom pomocniczości i 
proporcjonalności.

Uzasadnienie

Przy definiowaniu zadań Europejskiej Agencji ds. Pracy kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
przestrzegania zasad proporcjonalności i pomocniczości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy ustanowić Europejski 
Urząd ds. Pracy („Urząd”), aby pomóc 
w zwiększeniu sprawiedliwości i zaufania 
na jednolitym rynku. Na potrzeby realizacji 
tego celu Urząd powinien wspierać 
działania państw członkowskich i Komisji 
na rzecz poprawy dostępu obywateli
i pracodawców do informacji o ich 
prawach i obowiązkach w sytuacjach 
mobilności transgranicznej pracowników, 
a także do odpowiednich usług, wspierać 
przestrzeganie prawa i współpracę między 
państwami członkowskimi w celu 
zapewnienia skutecznego stosowania 

(5) Należy ustanowić Europejską 
Agencję ds. Pracy („Agencję”), aby pomóc 
w zwiększeniu sprawiedliwości i zaufania 
oraz promowaniu swobodnego przepływu 
pracowników i usług na jednolitym rynku
przy jednoczesnym poszanowaniu zasad 
proporcjonalności i pomocniczości. Na 
potrzeby realizacji tego celu Agencja 
powinna wspierać działania państw 
członkowskich i Komisji na rzecz poprawy 
dostępu pracowników i pracodawców do 
istotnych i aktualnych informacji o ich 
prawach i obowiązkach w sytuacjach 
mobilności transgranicznej pracowników
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prawa Unii w tych obszarach, jak również 
podejmować się mediacji i ułatwiać 
znajdywanie rozwiązań w przypadku 
transgranicznych sporów lub zakłóceń na 
rynku pracy.

we wszystkich państwach członkowskich 
za pośrednictwem portalu internetowego 
Europejskiej Agencji ds. Pracy, a także do 
odpowiednich usług, i promować 
współpracę między państwami 
członkowskimi w celu zapewnienia 
skutecznego stosowania prawa Unii w tych 
obszarach, jak również podejmować się 
mediacji i ułatwiać znajdywanie rozwiązań 
w przypadku transgranicznych sporów lub 
zakłóceń na rynku pracy.

Uzasadnienie

Głównym celem ustanowienia Europejskiej Agencji ds. Pracy powinno być wspieranie 
swobodnego przepływu pracowników na jednolitym rynku. W tym celu kluczowe znaczenie ma 
poprawa dostępu do istotnych informacji o mobilności transgranicznej we wszystkich 
państwach członkowskich. Można to osiągnąć przez stworzenie aktualnego i dostępnego 
portalu internetowego Europejskiej Agencji ds. Pracy.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Urząd powinien prowadzić 
działania w obszarach transgranicznej 
mobilności pracowników i koordynacji 
systemów zabezpieczeń społecznych, 
w tym swobodnego przepływu 
pracowników, delegowania pracowników
i wysoce mobilnych usług. Powinien on
również wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej.
Jeśli w trakcie wykonywania 
powierzonych mu zadań Urząd dowie się 
o podejrzeniu wystąpienia 
nieprawidłowości, m.in. w dziedzinach 
regulowanych przez prawo Unii 
wykraczających poza jego kompetencje, 
takich jak naruszenie warunków pracy 
lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
czy też zatrudnienie nielegalnie 
przebywających na terenie Unii obywateli 
państw trzecich, powinien móc złożyć 

(6) Agencja powinna prowadzić 
działania w obszarach transgranicznej 
mobilności pracowników i koordynacji 
systemów zabezpieczeń społecznych, w
tym swobodnego przepływu pracowników 
i usług. Agencja powinna również 
wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej i 
zakładaniu firm przykrywek w sektorze 
transportu drogowego, które wpłynęły na 
zakłócenie konkurencyjności w sektorze.
Jeśli w trakcie wykonywania 
powierzonych jej zadań Agencja dowie się 
o podejrzeniu wystąpienia 
nieprawidłowości, powinna móc złożyć 
odpowiednie doniesienie do Komisji i 
organów krajowych.
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odpowiednie doniesienie i współpracować 
w tych kwestiach z Komisją, właściwymi 
organami unijnymi oraz – w stosownych 
przypadkach – krajowymi.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W niektórych przypadkach, aby 
zareagować na konkretne potrzeby 
w danym sektorze, np. transportu 
międzynarodowego, przyjęto unijne 
przepisy sektorowe. Urząd powinien zatem 
zajmować się również transgranicznymi 
aspektami stosowania takich unijnych 
przepisów sektorowych, a w szczególności 
przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 561/200649, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2006/22/WE50, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1071/200951 i dyrektywy zmieniającej 
dyrektywę 2006/22/WE 
(COM(2017)278)52.

(8) W niektórych przypadkach, aby 
zareagować na konkretne potrzeby 
w danym sektorze, np. transportu 
międzynarodowego, przyjęto unijne 
przepisy sektorowe. Agencja może zatem –
po uzyskaniu wcześniejszej zgody 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego – zajmować się również 
transgranicznymi aspektami stosowania 
takich unijnych przepisów sektorowych, a
w szczególności przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
561/200649 , dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/22/WE50 , 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1071/200951 i dyrektywy 
zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE 
(COM(2017)278)52 .

_________________ _________________

49 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego 
oraz zmieniające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak 
również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 
z 11.4.2006, s. 1).

49 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego 
oraz zmieniające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak 
również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 
z 11.4.2006, s. 1).

50 Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie minimalnych warunków 
wykonania rozporządzeń Rady (EWG) 

50 Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie minimalnych warunków 
wykonania rozporządzeń Rady (EWG) 
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nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 
dotyczących przepisów socjalnych 
odnoszących się do działalności 
w transporcie drogowym oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 
102 z 11.4.2006, s. 35).

nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 
dotyczących przepisów socjalnych 
odnoszących się do działalności 
w transporcie drogowym oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 
102 z 11.4.2006, s. 35).

51 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 
z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiające wspólne zasady dotyczące 
warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i uchylające 
dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300 
z 14.11.2009, s. 51).

51 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 
z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiające wspólne zasady dotyczące 
warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i uchylające 
dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300 
z 14.11.2009, s. 51).

52 COM(2017)278 – Wniosek w sprawie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającej dyrektywę 
2006/22/WE w odniesieniu do wymogów 
w zakresie egzekwowania prawa oraz 
ustanawiającej szczegółowe zasady 
w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE 
i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze 
transportu drogowego.

52 COM(2017)278 – Wniosek w sprawie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającej dyrektywę 
2006/22/WE w odniesieniu do wymogów 
w zakresie egzekwowania prawa oraz 
ustanawiającej szczegółowe zasady 
w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE 
i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze 
transportu drogowego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Działania Urzędu powinny 
obejmować osoby, które podlegają 
przepisom prawa Unii wchodzącym 
w zakres niniejszego rozporządzenia, 
w tym pracowników, osoby 
samozatrudnione, osoby poszukujące 
pracy, jak również osoby bierne 
zawodowo; powinny obejmować zarówno 
obywateli Unii, jak i obywateli państw 
trzecich, którzy legalnie przebywają na 
terenie Unii, takich jak pracownicy 
delegowani, posiadacze niebieskiej karty 
UE, pracownicy przenoszeni wewnątrz 
przedsiębiorstw i rezydenci 
długoterminowi, jak również członków ich 

(9) Działania Agencji powinny 
obejmować osoby, które podlegają 
przepisom prawa Unii wchodzącym 
w zakres niniejszego rozporządzenia, 
w tym pracowników, osoby 
samozatrudnione, osoby poszukujące 
pracy, jak również osoby bierne 
zawodowo; powinny obejmować zarówno 
obywateli Unii, jak i obywateli państw 
trzecich, którzy legalnie przebywają na 
terenie Unii, posiadaczy niebieskiej karty 
UE, pracowników przenoszonych
wewnątrz przedsiębiorstw i rezydentów 
długoterminowych, jak również członków 
ich rodzin, jak przewidziano w 
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rodzin. odpowiednich aktach prawnych Unii 
regulujących ich przemieszczanie się w 
Unii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapewnić, by mogli oni 
korzystać ze sprawiedliwego i skutecznego 
rynku wewnętrznego, Urząd powinien
wspierać możliwości obywateli
i pracodawców i ułatwiać im mobilność 
lub świadczenie usług i zatrudnianie 
pracowników w dowolnym miejscu na 
terytorium Unii. Obejmuje to wspieranie 
mobilności transgranicznej obywateli 
poprzez ułatwianie dostępu do 
transgranicznych usług w zakresie 
mobilności, takich jak transgraniczne 
dopasowywanie ofert pracy, staży 
i przygotowania zawodowego, jak również 
poprzez wspieranie programów 
mobilności, takich jak „Twoja pierwsza 
praca z EURES-em” lub „ErasmusPRO”. 
Urząd powinien także przyczyniać się do 
poprawy przejrzystości informacji, w tym 
na temat praw i obowiązków wynikających 
z unijnych przepisów, oraz do poprawy 
dostępu obywateli i pracodawców do 
usług; cel ten powinien realizować we 
współpracy z innymi unijnymi służbami 
informacyjnymi, takimi jak „Twoja Europa 
– Porady” oraz przy wykorzystaniu w pełni 
możliwości, jakie oferuje portal „Twoja 
Europa”, i zapewnieniu spójności z tym 
portalem, który ma stanowić szkielet 
przyszłego jednolitego portalu 
cyfrowego53.

(11) Aby zapewnić, by mogli oni w 
pełni korzystać z uczciwego i skutecznego 
rynku wewnętrznego, Agencja powinna
wspierać możliwości pracowników i
pracodawców i ułatwiać im mobilność lub 
świadczenie usług i zatrudnianie 
pracowników w dowolnym miejscu na 
terytorium Unii. Obejmuje to wspieranie 
mobilności transgranicznej obywateli 
poprzez stworzenie dostępnego portalu 
internetowego, zawierającego aktualne i 
wyczerpujące informacje na temat prawa 
pracy i warunków pracy we wszystkich 
państwach członkowskich Unii, ułatwianie 
dostępu do transgranicznych usług w
zakresie mobilności, takich jak 
transgraniczne dopasowywanie ofert pracy, 
staży i przygotowania zawodowego, jak 
również poprzez wspieranie programów 
mobilności, takich jak „Twoja pierwsza 
praca z EURES-em” lub „ErasmusPRO”. 
Agencja powinna także przyczyniać się do 
poprawy przejrzystości informacji, w tym 
na temat praw i obowiązków wynikających 
z unijnych przepisów, oraz do poprawy 
dostępu obywateli i pracodawców do 
usług; cel ten powinien realizować we 
współpracy z innymi unijnymi służbami 
informacyjnymi, takimi jak „Twoja Europa 
– Porady” oraz przy wykorzystaniu w pełni 
możliwości, jakie oferuje portal „Twoja 
Europa”, i zapewnieniu spójności z tym 
portalem, który ma stanowić szkielet 
przyszłego jednolitego portalu cyfrowego53

.

_________________ _________________
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53 Rozporządzenie [w sprawie jednolitego 
portalu cyfrowego – COM(2017)256].

53 Rozporządzenie [w sprawie jednolitego 
portalu cyfrowego – COM(2017)256].

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na potrzeby osiągnięcia 
wymienionych celów Urząd powinien
współpracować z innymi odpowiednimi 
unijnymi inicjatywami i sieciami, 
w szczególności z europejską siecią 
publicznych służb54 Europejską Siecią 
Przedsiębiorczości55, Punktem 
Koordynacyjnym ds. Transgranicznych56

oraz siecią SOLVIT57, jak również 
z odpowiednimi służbami krajowymi, 
takimi jak organy promujące równe 
traktowanie oraz wspierające pracowników 
unijnych i członków ich rodzin, 
wyznaczone przez państwa członkowskie 
na mocy dyrektywy 2014/54/UE, czy 
krajowe punkty kontaktowe wyznaczone 
na mocy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/24/UE58 do 
udzielania informacji na temat opieki
zdrowotnej. Urząd powinien również 
szukać możliwości synergii z proponowaną 
europejską e-kartą usług59, przede 
wszystkim w odniesieniu do przypadków, 
w których państwa członkowskie decydują 
się zgłaszać delegowanie pracowników za 
pośrednictwem platformy elektronicznej. 
Urząd powinien zastąpić Komisję 
w zarządzaniu Europejskim Urzędem 
Koordynacji, stanowiącym część 
europejskiej sieci służb zatrudnienia 
(„EURES”) i utworzonym na mocy 
rozporządzenia (UE) 2016/589; jego 
zadania powinny obejmować definiowanie 
potrzeb użytkowników oraz wymogów 
biznesowych w celu zapewnienia 
skuteczności portalu EURES oraz 
powiązanych usług informatycznych, 
z wyjątkiem świadczenia usług 

(12) Na potrzeby osiągnięcia 
wymienionych celów Agencja powinna
współpracować z innymi odpowiednimi 
unijnymi inicjatywami i sieciami, w
szczególności z europejską siecią 
publicznych służb zatrudnienia54,
Europejską Siecią Przedsiębiorczości55, 
Punktem Koordynacyjnym ds. 
Transgranicznych56 oraz siecią SOLVIT57 , 
jak również z właściwymi służbami 
krajowymi, takimi jak organy promujące 
równe traktowanie oraz wspierające 
pracowników unijnych i członków ich 
rodzin, wyznaczone przez państwa 
członkowskie na mocy dyrektywy 
2014/54/UE, czy krajowe punkty 
kontaktowe wyznaczone na mocy 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/24/UE58 do udzielania 
informacji na temat opieki zdrowotnej. 
Agencja powinna również szukać 
możliwości synergii z proponowaną 
europejską e-kartą usług59, przede 
wszystkim w odniesieniu do przypadków, 
w których państwa członkowskie decydują 
się zgłaszać delegowanie pracowników za 
pośrednictwem platformy elektronicznej. 
Agencja powinna zastąpić Komisję w
zarządzaniu Europejskim Urzędem 
Koordynacji, stanowiącym część 
europejskiej sieci służb zatrudnienia 
(„EURES”) i utworzonym na mocy 
rozporządzenia (UE) 2016/589; jego 
zadania powinny obejmować definiowanie 
potrzeb użytkowników oraz wymogów 
biznesowych w celu zapewnienia 
skuteczności portalu EURES oraz 
powiązanych usług informatycznych, z
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informatycznych oraz eksploatacji 
i rozwijania infrastruktury informatycznej, 
które nadal będzie zapewniać Komisja.

wyjątkiem świadczenia usług 
informatycznych oraz eksploatacji i
rozwijania infrastruktury informatycznej, 
które nadal będzie zapewniać Komisja.

_________________ _________________

54 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie wzmocnionej 
współpracy między publicznymi służbami 
zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 
32).

54 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie wzmocnionej 
współpracy między publicznymi służbami 
zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 
32).

55 Europejska Sieć Przedsiębiorczości, 
https://een.ec.europa.eu/.

55 Europejska Sieć Przedsiębiorczości, 
https://een.ec.europa.eu/.

56 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 
wzrostu gospodarczego i spójności 
w regionach przygranicznych UE” 
(COM(2017) 534).

56 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie 
wzrostu gospodarczego i spójności 
w regionach przygranicznych UE” 
(COM(2017) 534).

57 Zalecenie Komisji z dnia 17 września 
2013 r. w sprawie zasad regulujących 
SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2011, s. 10).

57 Zalecenie Komisji z dnia 17 września 
2013 r. w sprawie zasad regulujących 
SOLVIT (Dz.U. L 249 z 19.9.2011, s. 10).

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

59 COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 
final.

59 COM(2016) 824 final i COM(2016) 823 
final.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby prawo Unii było stosowane 
w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny, 
Urząd powinien wspierać współpracę oraz 
terminową wymianę informacji między 
państwami członkowskimi. Wraz 
z pozostałym personelem krajowi 
urzędnicy łącznikowi pracujący 
w Urzędzie powinni wspierać państwa 
członkowskie w wywiązywaniu się 
z obowiązków w zakresie współpracy, 
przyspieszać wymianę informacji przy 

(13) Aby prawo Unii było stosowane 
w sposób niedyskryminujący, 
proporcjonalny, sprawiedliwy, prosty 
i skuteczny, Agencja powinna wspierać i 
usprawniać współpracę oraz terminową 
wymianę informacji między państwami 
członkowskimi. Wraz z pozostałym 
personelem krajowi urzędnicy łącznikowi 
pracujący w Agencji powinni wspierać 
państwa członkowskie w wywiązywaniu 
się z obowiązków w zakresie współpracy, 
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pomocy specjalnych procedur 
ograniczających opóźnienia, jak również 
zapewniać powiązania z pozostałymi 
urzędnikami łącznikowymi, organami oraz 
punktami kontaktowymi powołanymi na 
podstawie unijnych przepisów. Urząd 
powinien zachęcać do stosowania 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
skutecznej i efektywnej współpracy 
transgranicznej, m.in. elektronicznych 
narzędzi wymiany danych takich jak 
system elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego 
(EESSI) oraz system wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI), a także 
przyczyniać się do dalszej cyfryzacji 
procedur i poprawy narzędzi 
informatycznych wykorzystywanych do 
wymiany wiadomości pomiędzy organami 
krajowymi.

przyspieszać wymianę informacji przy 
pomocy specjalnych procedur 
ograniczających opóźnienia, jak również 
zapewniać powiązania z pozostałymi 
urzędnikami łącznikowymi, organami oraz 
punktami kontaktowymi powołanymi na 
podstawie unijnych przepisów. Agencja 
powinna zachęcać do stosowania 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
skutecznej i efektywnej współpracy 
transgranicznej, m.in. elektronicznych 
narzędzi wymiany danych takich jak 
system elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego 
(EESSI) oraz system wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI), a także 
przyczyniać się do dalszej cyfryzacji 
procedur i poprawy narzędzi 
informatycznych wykorzystywanych do 
wymiany wiadomości pomiędzy organami 
krajowymi. Ponadto Agencja powinna 
zachęcać do korzystania z następujących 
systemów wymiany informacji w sektorze 
transportu: (i) z systemu europejskich 
rejestrów przedsiębiorców transportu 
drogowego (ERRU), ustanowionego na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, 
aby wymieniać informacje zawarte w 
krajowych rejestrach przedsiębiorców 
transportu w skuteczny i zharmonizowany 
sposób, oraz (ii) z systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI), 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
(UE) nr 1024/2012, umożliwiającego 
państwom członkowskim nawiązywanie 
współpracy administracyjnej oraz 
wymianę danych i informacji dotyczących 
zgłoszeń delegowania. Aby zapewnić 
zgodność z prawem Unii, krajowi 
inspektorzy odpowiedzialni za kontrole 
drogowe powinni mieć bezpośredni dostęp 
w czasie rzeczywistym do obydwu 
systemów za pośrednictwem wspólnej dla 
wszystkich państw członkowskich 
aplikacji elektronicznej. Agencja powinna 
propagować stosowanie tej aplikacji 
elektronicznej.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zwiększyć zdolności państw 
członkowskich do zwalczania nadużyć 
o wymiarze transgranicznym w odniesieniu 
do unijnych przepisów wchodzących 
w zakres jego kompetencji, Urząd 
powinien wspierać organy krajowe 
w przeprowadzaniu uzgodnionych 
i wspólnych inspekcji, m.in. poprzez 
ułatwienie ich realizacji zgodnie z art. 10 
dyrektywy 2014/67/UE. Takie inspekcje 
powinny być przeprowadzane na wniosek 
państw członkowskich lub za ich zgodą 
w odpowiedzi na sugestię Urzędu. Urząd 
powinien zapewniać państwom 
członkowskim uczestniczącym w takich 
uzgodnionych i wspólnych inspekcjach 
wsparcie strategiczne, logistyczne 
i techniczne, przy pełnym poszanowaniu 
wymogów dotyczących poufności. 
Inspekcje należy przeprowadzać 
w porozumieniu z zainteresowanymi
państwami członkowskimi oraz w pełnej 
zgodności z prawem krajowym 
zainteresowanych państw, które powinny
podjąć działania następcze w odniesieniu 
do wyników uzgodnionych i wspólnych 
inspekcji zgodnie z prawem krajowym.

(14) Aby zwiększyć zdolności państw 
członkowskich do zwalczania nadużyć 
o wymiarze transgranicznym w odniesieniu 
do unijnych przepisów wchodzących 
w zakres jego kompetencji, Agencja 
powinna wspierać organy krajowe 
w przeprowadzaniu uzgodnionych 
i wspólnych inspekcji i kontroli, 
m.in. poprzez ułatwienie ich realizacji 
zgodnie z art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. 
Takie inspekcje powinny być 
przeprowadzane na wniosek państw 
członkowskich lub za ich zgodą w
odpowiedzi na sugestię Agencji i zawsze za 
zgodą zainteresowanego państwa 
członkowskiego. Agencja powinna
zapewniać państwom członkowskim 
uczestniczącym w takich uzgodnionych 
i wspólnych inspekcjach wsparcie 
strategiczne, logistyczne i techniczne, przy 
pełnym poszanowaniu wymogów 
dotyczących poufności. Inspekcje należy
przeprowadzać w porozumieniu z
zainteresowanym państwem 
członkowskim oraz w pełnej zgodności z
prawem krajowym państwa, na którego 
terytorium inspekcja jest przeprowadzana 
i które powinno podjąć działania następcze 
w odniesieniu do wyników uzgodnionych i
wspólnych inspekcji zgodnie ze swoim 
prawem krajowym.

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że inspekcje mogą być przeprowadzane wyłącznie w ramach prawa 
krajowego obowiązującego na terytorium państwa członkowskiego, w którym są 
przeprowadzane.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby śledzić pojawiające się 
tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie 
mobilności pracowników oraz koordynacji 
systemów zabezpieczeń społecznych, 
Urząd powinien wypracować zdolności 
analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka. 
Powinny one obejmować przeprowadzanie 
analiz i badań rynku pracy, jak również 
wzajemnych ocen. Urząd powinien
monitorować potencjalne zaburzenia 
równowagi w zakresie umiejętności 
i transgranicznego przepływu siły roboczej, 
w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń 
na spójność terytorialną. Urząd powinien
również pomagać w ocenie ryzyka, o której 
mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. 
Urząd powinien zapewnić synergię 
i komplementarność z innymi agencjami 
unijnymi, służbami lub sieciami. Działania 
w tym zakresie powinny obejmować 
konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi 
służbami na temat powtarzających się 
problemów, z jakimi obywatele 
i przedsiębiorstwa mają do czynienia, 
kiedy egzekwują swoje prawa 
w dziedzinach wchodzących w zakres 
kompetencji Urzędu. Urząd powinien
również ułatwiać i usprawniać działania 
związane z gromadzeniem danych 
przewidziane w odpowiednich przepisach 
prawa Unii wchodzących w zakres jego
kompetencji. Nie pociąga to za sobą 
nowych obowiązków sprawozdawczych 
państw członkowskich.

(15) Aby śledzić pojawiające się 
tendencje, wyzwania lub luki w dziedzinie 
mobilności pracowników oraz koordynacji 
systemów zabezpieczeń społecznych, 
Agencja powinna wypracować zdolności 
analityczne oraz w zakresie oceny ryzyka
we współpracy z państwami 
członkowskimi i partnerami społecznymi. 
Powinny one obejmować przeprowadzanie 
analiz i badań rynku pracy, jak również 
wzajemnych ocen. Agencja powinna
monitorować potencjalne zaburzenia 
równowagi w zakresie umiejętności 
i transgranicznego przepływu siły roboczej, 
w tym ewentualny wpływ takich zaburzeń 
na spójność terytorialną. Agencja powinna
również pomagać w ocenie ryzyka, o której 
mowa w art. 10 dyrektywy 2014/67/UE. 
Agencja powinna zapewnić synergię 
i komplementarność z innymi agencjami 
unijnymi, służbami lub sieciami. Działania 
w tym zakresie powinny obejmować 
konsultacje z SOLVIT-em i podobnymi 
służbami na temat powtarzających się 
problemów, z jakimi obywatele 
i przedsiębiorstwa mają do czynienia, 
kiedy egzekwują swoje prawa 
w dziedzinach wchodzących w zakres 
kompetencji Agencji. Agencja powinna
również ułatwiać i usprawniać działania 
związane z gromadzeniem danych 
przewidziane w odpowiednich przepisach 
prawa Unii wchodzących w zakres jej
kompetencji. Nie pociąga to za sobą 
nowych obowiązków sprawozdawczych 
państw członkowskich.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zwiększyć potencjał organów 
krajowych oraz spójność w stosowaniu 
przepisów prawa Unii wchodzących 
w zakres kompetencji Urzędu, powinien on 
udzielać organom krajowym wsparcia 
operacyjnego, m.in. poprzez opracowanie 
praktycznych wytycznych, ustanowienie
programów szkoleń i wzajemnego uczenia 
się, promowanie projektów wzajemnej 
pomocy, ułatwianie wymian personelu 
takich jak te, o których mowa w art. 8 
dyrektywy 2014/67/UE, jak również 
poprzez wspieranie kampanii 
uświadamiających organizowanych przez 
państwa członkowskie i mających na celu 
informowanie obywateli i pracodawców 
o ich prawach i obowiązkach. Urząd 
powinien promować wymianę, 
rozpowszechnianie i stosowanie dobrych 
praktyk.

(16) Aby zwiększyć potencjał organów 
krajowych oraz spójność w stosowaniu 
i egzekwowaniu przepisów prawa Unii 
wchodzących w zakres kompetencji 
Agencji, powinien on udzielać organom 
krajowym wsparcia operacyjnego
i technicznego, m.in. poprzez opracowanie 
praktycznych wytycznych, stworzenie
programów szkoleń i wzajemnego uczenia 
się, promowanie projektów wzajemnej 
pomocy i regularnych wzajemnych ocen, 
ułatwianie wymian personelu takich jak te, 
o których mowa w art. 8 dyrektywy 
2014/67/UE, jak również poprzez 
wspieranie kampanii uświadamiających 
organizowanych przez państwa 
członkowskie i mających na celu 
informowanie obywateli i pracodawców 
o ich prawach i obowiązkach. Agencja 
powinna zapewniać pomoc w 
zharmonizowanym wdrażaniu prawa Unii 
oraz propagować wymianę, 
rozpowszechnianie i stosowanie dobrych 
praktyk, a także wdrażanie i stosowanie 
wspólnych narzędzi cyfrowych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Urząd powinien zapewnić 
platformę na potrzeby rozstrzygania 
sporów między państwami członkowskimi 
w odniesieniu do stosowania przepisów 
prawa Unii wchodzących w zakres jego 
kompetencji. Platforma ta powinna 
opierać się na dialogu i mechanizmach
pojednawczych stosowanych w dziedzinie 
koordynacji zabezpieczenia społecznego, 
które są wysoko oceniane przez państwa 
członkowskie60 i których znaczenie 

(17) Obywatele i pracodawcy 
doświadczający trudności w
egzekwowaniu swoich praw wynikających 
z unijnych przepisów powinni mieć nadal 
do dyspozycji dedykowane służby, takie 
jak sieć SOLVIT, do której Agencja 
powinna przekazywać takie sprawy. 
Z kolei sieć SOLVIT powinna móc 
przekazywać Agencji do rozpatrzenia te 
sprawy, których nie można rozwiązać 
z powodu różnic między administracjami 
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potwierdził Trybunał Sprawiedliwości61. 
Państwa członkowskie powinny być 
w stanie przekazywać Urzędowi sprawy do 
mediacji zgodnie ze standardowymi 
procedurami wprowadzonymi w tym celu. 
Urząd powinien zajmować się wyłącznie 
sporami pomiędzy państwami 
członkowskimi, natomiast obywatele 
i pracodawcy doświadczający trudności 
w egzekwowaniu swoich praw 
wynikających z unijnych przepisów 
powinni mieć nadal do dyspozycji 
dedykowane służby, takie jak sieć 
SOLVIT, do której Urząd powinien
przekazywać takie sprawy. Z kolei sieć 
SOLVIT powinna móc przekazywać 
Urzędowi do rozpatrzenia te sprawy, 
których nie można rozwiązać z powodu 
różnic między administracjami krajowymi.

krajowymi.

_________________

60 Częściowe podejście ogólne z dnia 26 
października 2017 r. dotyczące wniosku 
w sprawie rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz 
rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
dotyczące wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 – dokument Rady 
13645/1/17.

61 Sprawa C-236/88, EU:C:1990:303, 
pkt 17; sprawa C-202/97, EU:C:2000:75, 
pkt 57-58; sprawa C-178/97, 
EU:C:2000:169, pkt 44-45; sprawa C-
2/05, EU:C:2006:69, pkt 28-29; sprawa C-
12/14, EU:C:2016:135, pkt 39-41; sprawa 
C-359/16, EU:C:2018:63, pkt 44-45.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby ułatwiać zarządzanie (18) Aby ułatwiać zarządzanie 
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dostosowaniami na rynku pracy, Urząd 
powinien usprawniać współpracę między 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
w zakresie usuwania zakłóceń na rynku 
pracy występujących w więcej niż jednym 
państwie członkowskim, takich jak 
restrukturyzacja czy duże projekty mające 
wpływ na zatrudnienie w regionach 
przygranicznych.

dostosowaniami na rynku pracy, Agencja 
powinna usprawniać współpracę między 
zainteresowanymi stronami i właściwymi 
organami w zakresie usuwania zakłóceń 
na rynku pracy występujących w więcej 
niż jednym państwie członkowskim, takich 
jak restrukturyzacja czy duże projekty 
mające wpływ na zatrudnienie w regionach 
przygranicznych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania Urzędu w jego zarządzie 
powinny być reprezentowane państwa 
członkowskie i Komisja. Skład zarządu, 
w tym wybór jego przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego, powinien być 
zgodny z zasadą równowagi płci oraz 
uwzględniać doświadczenie i kwalifikacje. 
Aby Urząd mógł skutecznie i efektywnie 
funkcjonować, jego zarząd powinien 
w szczególności przyjmować roczny 
program prac, realizować zadania związane 
z budżetem Urzędu, przyjmować przepisy 
finansowe mające zastosowanie do 
Urzędu, powoływać dyrektora 
wykonawczego oraz ustanawiać procedury 
podejmowania przez dyrektora 
wykonawczego decyzji związanych 
z zadaniami operacyjnymi Urzędu. 
Przedstawiciele krajów innych niż państwa 
członkowskie Unii, stosujących przepisy 
Unii objęte zakresem kompetencji Urzędu, 
mogą uczestniczyć w posiedzeniach 
zarządu jako obserwatorzy.

(21) W celu zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania Agencji w jej zarządzie 
powinny być reprezentowane państwa 
członkowskie i Komisja. Skład zarządu, w
tym wybór jego przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego, powinien być 
zgodny z zasadą równowagi płci oraz 
uwzględniać doświadczenie, kwalifikacje
oraz zrównoważoną reprezentację 
geograficzną. Aby Agencja mogła
skutecznie i efektywnie funkcjonować, jej
zarząd powinien w szczególności 
przyjmować roczny program prac, 
realizować zadania związane z budżetem 
Agencji, przyjmować przepisy finansowe 
mające zastosowanie do Agencji, 
powoływać dyrektora wykonawczego oraz 
ustanawiać procedury podejmowania przez 
dyrektora wykonawczego decyzji 
związanych z zadaniami operacyjnymi 
Agencji. Przedstawiciele krajów innych niż 
państwa członkowskie Unii, stosujących 
przepisy Unii objęte zakresem kompetencji 
Agencji, mogą uczestniczyć 
w posiedzeniach zarządu jako 
obserwatorzy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby zagwarantować Urzędowi
pełną autonomię i niezależność, należy mu
przyznać odrębny budżet, którego dochody 
pochodziłyby z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej, ewentualnych dobrowolnych 
wkładów finansowych państw 
członkowskich oraz wkładów państw 
trzecich uczestniczących w pracach 
Urzędu. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych przypadkach Urząd 
powinien być również w stanie zawierać 
umowy o delegowaniu zadań lub 
otrzymywać dotacje ad hoc, jak również 
pobierać opłaty za publikacje i wszelkie
świadczone przez siebie usługi.

(24) Aby zagwarantować Agencji pełną 
autonomię i niezależność, należy przyznać 
jej odrębny budżet, którego dochody 
pochodziłyby z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej, ewentualnych dobrowolnych 
wkładów finansowych państw 
członkowskich uczestniczących w pracach 
Agencji. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych przypadkach Agencja 
powinna być również w stanie zawierać 
umowy o delegowaniu zadań lub 
otrzymywać dotacje ad hoc, jak również 
pobierać opłaty za publikacje i niektóre
świadczone przez siebie usługi na wniosek 
zainteresowanych stron.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Siedziba Agencji powinna zostać 
wyznaczona z pełnym poszanowaniem 
wspólnego oświadczenia z dnia 19 lipca 
2012 r. w sprawie zdecentralizowanych 
agencji, w tym kryteriów równowagi 
geograficznej.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić ten przepis w celu zabezpieczenia jasności prawa co do procedury wyboru 
siedziby Agencji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(32) Działania Urzędu powinny 
stanowić uzupełnienie działań Komisji 
Administracyjnej ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) 
nr 883/2004 („Komisja Administracyjna”) 
w zakresie, w jakim wykonuje on zadania 
regulacyjne związane ze stosowaniem 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz 
(WE) nr 987/2009. Urząd powinien 
jednak przejąć zadania operacyjne 
wykonywane obecnie w ramach Komisji 
Administracyjnej, takie jak zapewnianie 
mediacji pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz zapewnienie forum 
na potrzeby rozwiązywania kwestii 
finansowych związanych ze stosowaniem 
rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) 
nr 987/2009, przejmując tym samym 
funkcje Komisji Obrachunkowej 
ustanowionej tymi rozporządzeniami; 
powinien również przejąć kwestie 
związane z elektroniczną wymianą danych 
i narzędziami informatycznymi w celu 
ułatwienia stosowania wymienionych 
rozporządzeń, przejmując tym samym 
funkcje Komisji Technicznej ds. 
Przetwarzania Danych ustanowionej tymi 
rozporządzeniami.

skreśla się

Uzasadnienie

Wszystkie te organy są powiązane z kwestiami wchodzącymi w zakres kompetencji krajowych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Parlament Europejski powinien 
być – systematycznie oraz na równych 
warunkach z Komisją i Radą –
zaangażowany w określanie i ważenie 
kryteriów lokalizacji Agencji;
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się Europejski Urząd ds. Pracy 
(„Urząd”).

1. Niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się Europejską Agencję ds. 
Pracy („Agencję”).

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd zapewnia pomoc państwom 
członkowskim i Komisji w kwestiach 
dotyczących transgranicznej mobilności 
pracowników oraz koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego na terenie 
Unii.

2. Agencja zapewnia pomoc 
państwom członkowskim i Komisji 
w kwestiach dotyczących skutecznego 
stosowania i egzekwowania prawa pracy 
Unii w transgranicznej mobilności 
pracowników oraz koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego na terenie 
Unii.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd ma przyczyniać się do zapewnienia 
sprawiedliwej mobilności pracowników na 
rynku wewnętrznym. W tym celu Urząd:

Agencja ma przyczyniać się do
propagowania swobody przepływu 
pracowników i usług, do monitorowania 
stosowania prawa Unii dla zapewnienia 
godnych warunków pracy i ochrony praw 
pracowników oraz do zagwarantowania, 
że mobilność pracowników na rynku 
wewnętrznym odbywa się z pełnym 
poszanowaniem odpowiedniego 
prawodawstwa Unii. Przyczynia się ona 
również do rozwiązania złożonego 
problemu pracy nierejestrowanej, przy 
pełnym poszanowaniu kompetencji i 
procedur krajowych. W tym celu Agencja:
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Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwia obywatelom
i pracodawcom uzyskiwanie informacji
o ich prawach i obowiązkach oraz dostęp 
do odpowiednich usług;

a) zapewnia pracownikom, 
pracodawcom i właściwym organom 
istotne informacje o ich prawach i
obowiązkach, prawie pracy i warunkach 
pracy we wszystkich państwach 
członkowskich za pośrednictwem 
dostępnego portalu internetowego we 
wszystkich językach urzędowych UE, a 
także świadczy pracownikom i 
pracodawcom, w tym za pośrednictwem 
partnerów społecznych, odpowiednie 
usługi związane z transgraniczną 
mobilnością pracowników, w tym 
bezpłatne usługi konsultacyjne i doradcze;

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspiera współpracę między 
państwami członkowskimi w zakresie 
transgranicznego egzekwowania 
odnośnych przepisów prawa Unii, w tym 
poprzez ułatwianie wspólnych inspekcji;

b) promuje, ułatwia i wspiera
współpracę między państwami 
członkowskimi w zakresie 
transgranicznego egzekwowania 
odnośnych przepisów prawa Unii, w tym 
poprzez ułatwianie uzgodnionych 
i wspólnych inspekcji i kontroli;

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prowadzi mediacje i pomaga 
w rozstrzyganiu sporów transgranicznych 
między organami krajowymi lub 
łagodzeniu zakłóceń na rynku pracy.

c) w porozumieniu z 
zainteresowanym państwem 
członkowskim prowadzi mediacje 
i pomaga w rozstrzyganiu sporów 
transgranicznych, problemów z 
transgranicznym egzekwowaniem 
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przepisów lub w przypadku braku 
współpracy między właściwymi organami 
krajowymi lub w łagodzeniu zakłóceń na 
rynku pracy.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd jest organem Unii i ma 
osobowość prawną.

1. Agencja jest organem Unii i ma 
osobowość prawną.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W każdym państwie członkowskim 
Urząd ma najszerszy zakres zdolności 
prawnej, jaki można nadać osobie 
prawnej na mocy prawa danego państwa. 
Urząd może w szczególności nabywać 
i zbywać majątek ruchomy 
i nieruchomości oraz być stroną 
w postępowaniach sądowych.

skreśla się

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadania Urzędu Zadania Agencji

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadania Urzędu Zadania Agencji

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwia obywatelom
i pracodawcom dostęp do informacji o ich 
prawach i obowiązkach w sytuacjach 
mobilności transgranicznej pracowników 
oraz do odpowiednich usług związanych
z transgraniczną mobilnością 
pracowników, zgodnie z art. 6 i 7;

a) zapewnia pracownikom i
pracodawcom informacje o ich prawach i
obowiązkach w sytuacjach mobilności 
transgranicznej, prawie pracy i warunkach 
pracy we wszystkich państwach 
członkowskich Unii za pośrednictwem 
dostępnego portalu internetowego 
Europejskiej Agencji ds. Pracy we 
wszystkich językach urzędowych Unii oraz 
świadczy usługi związane z transgraniczną 
mobilnością pracowników, w tym usługi 
doradcze na rzecz pracowników i 
pracodawców, zgodnie z art. 6 i 7;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zbiera, przetwarza i publikuje 
odpowiednie dane statystyczne dotyczące 
kontroli i inspekcji, przekazywane przez 
państwa członkowskie zgodnie 
z odpowiednimi przepisami prawa Unii;

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) koordynuje i wspiera uzgodnione 
i wspólne inspekcje, zgodnie z art. 9 i 10;

c) koordynuje i wspiera uzgodnione i
wspólne inspekcje i kontrole oraz pomaga 
w ich prowadzeniu, zgodnie z art. 9 i 10, 
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we współpracy z zainteresowanym 
państwem członkowskim;

Uzasadnienie

Inspekcje w sektorze transportu są często nazywane kontrolami (zob. np. dyrektywa 
2006/22/WE). Z tego względu w tekście należy podać oba terminy prawne.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) prowadzi mediacje w przypadku
sporów między organami państw 
członkowskich dotyczących stosowania 
odpowiednich przepisów prawa Unii, 
zgodnie z art. 13;

f) w porozumieniu z 
zainteresowanym państwem 
członkowskim prowadzi mediacje i ułatwia 
rozwiązywanie sporów między organami 
państw członkowskich dotyczących 
stosowania odpowiednich przepisów prawa 
Unii;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) usprawniania współpracę między 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
w przypadku transgranicznych zakłóceń 
na rynku pracy, zgodnie z art. 14.

skreśla się

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnia odpowiednie informacje 
o prawach i obowiązkach obywateli
w sytuacjach mobilności transgranicznej 
pracowników;

a) we współpracy z państwami 
członkowskimi zapewnia odpowiednie, 
wyczerpujące informacje i usługi doradcze
o prawach i obowiązkach pracowników i 
pracodawców w sytuacjach mobilności 
transgranicznej pracowników za 
pośrednictwem dostępnego portalu 
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internetowego we wszystkich językach 
urzędowych Unii;

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) promuje możliwości wspierania 
mobilności pracowników, w tym poprzez 
doradztwo w zakresie dostępu do uczenia 
się i szkoleń językowych;

b) promuje możliwości wspierania 
mobilności pracowników, w tym poprzez 
przygotowywanie i zapewnianie 
odpowiednich szkoleń i warsztatów, w tym 
szkoleń językowych;

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnia pracodawcom 
odpowiednie informacje na temat 
przepisów prawa pracy, a także warunków 
życia i pracy mających zastosowanie do 
pracowników w sytuacjach transgranicznej 
mobilności, w tym pracowników 
delegowanych;

c) we współpracy z państwami 
członkowskimi zapewnia pracownikom,
pracodawcom, osobom poszukującym 
pracy i partnerom społecznym
odpowiednie informacje na temat 
przepisów prawa pracy i warunków pracy 
mających zastosowanie w sytuacjach 
transgranicznej mobilności w odniesieniu 
do swobodnego przepływu pracowników i 
delegowania pracowników, a także 
odpowiednie informacje na temat prawa 
pracy i warunków pracy we wszystkich 
państwach członkowskich. Informacje 
przekazywane są we wszystkich językach 
urzędowych Unii za pośrednictwem 
aktualnego i dostępnego portalu 
internetowego;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wprowadza znormalizowane 
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formularze dla państw członkowskich 
umożliwiające przekazywanie informacji 
w internecie i poza nim.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd świadczy na rzecz obywateli 
i pracowników usługi mające ułatwiać 
mobilność pracowników na terenie całej 
Unii. W tym celu Urząd:

1. Agencja świadczy na rzecz 
obywateli, pracodawców i właściwych 
organów bezpłatne usługi mające ułatwiać 
mobilność pracowników na terenie całej 
Unii, w tym usługi doradcze i 
organizowanie szkoleń. W tym celu 
Agencja:

Uzasadnienie

Europejska Agencja ds. Pracy nie tylko powinna świadczyć usługi, ale również zapewniać 
pracownikom i pracodawcom doradztwo w zakresie kwestii związanych z mobilnością 
pracowników i organizować odpowiednie szkolenia.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd ułatwia współpracę między 
państwami członkowskimi i wspiera je 
w skutecznym wywiązywaniu się 
z obowiązków w zakresie współpracy, 
m.in. w zakresie wymiany informacji, 
określonych w przepisach prawa Unii 
wchodzących w zakres jego kompetencji.

Agencja ułatwia i zacieśnia współpracę 
między państwami członkowskimi i
wspiera je w skutecznym wywiązywaniu 
się z obowiązków w zakresie współpracy, 
m.in. w zakresie wymiany informacji, 
określonych w przepisach prawa Unii 
wchodzących w zakres jej kompetencji.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promuje najlepsze praktyki oraz 
dzieli się nimi;

c) promuje najlepsze praktyki wśród 
państw członkowskich, istniejących 
organizacji współpracy i organów 
kontrolnych państw członkowskich oraz
dzieli się nimi;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) usprawnia transgraniczne 
procedury egzekwowania kar i grzywien;

skreśla się

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przedstawia Komisji raz na kwartał 
sprawozdania dotyczące 
nierozstrzygniętych kwestii między 
państwami członkowskimi i w razie 
potrzeby, przekazuje je do mediacji 
zgodnie z art. 13.

skreśla się

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd wspiera stosowanie 
elektronicznych narzędzi i procedur 
wymiany wiadomości między organami 
krajowymi, w tym stosowanie systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) oraz systemu 
elektronicznej wymiany informacji 

3. Agencja wspiera stosowanie 
elektronicznych narzędzi i procedur 
wymiany wiadomości między organami 
krajowymi, w tym stosowanie systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) oraz systemu 
elektronicznej wymiany informacji 
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dotyczących zabezpieczenia społecznego 
(EESSI).

dotyczących zabezpieczenia społecznego 
(EESSI). W celu sprawdzenia 
prawidłowego stosowania i przestrzegania 
prawa Unii inspektorzy odpowiedzialni za 
kontrole drogowe mają bezpośredni 
dostęp w czasie rzeczywistym, za 
pośrednictwem wspólnej dla wszystkich 
państw członkowskich elektronicznej 
aplikacji, zarówno do systemu łączącego 
krajowe rejestry przedsiębiorców 
i operacji transportowych, ERRU, jak i do 
informacji dotyczących zgłoszeń 
delegowania kierowców za pośrednictwem 
systemu IMI. W tym zakresie Agencja 
promuje stosowanie tej elektronicznej 
aplikacji, która umożliwi bezpośredni 
dostęp w czasie rzeczywistym do systemów 
ERRU i IMI podczas przeprowadzania 
kontroli drogowych.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urząd zachęca do stosowania 
innowacyjnych podejść do skutecznej 
i efektywnej współpracy transgranicznej 
oraz bada możliwości korzystania 
z mechanizmów wymiany elektronicznej 
między państwami członkowskimi w celu 
ułatwienia wykrywania nadużyć, składa 
również sprawozdania Komisji z myślą 
o dalszym rozwijaniu takich podejść.

4. Agencja zachęca do stosowania 
narzędzi cyfrowych i innowacyjnych 
podejść do skutecznej i efektywnej 
współpracy transgranicznej oraz odgrywa 
zasadniczą rolę 
w rozwijaniu mechanizmów wymiany 
elektronicznej między państwami 
członkowskimi w celu ułatwienia 
wykrywania nadużyć, w szczególności 
poprzez korzystanie z aplikacji 
elektronicznej, która zapewnia 
bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym 
do systemów ERRU, EESSI i IMI podczas 
przeprowadzania kontroli drogowych i za 
pomocą której organy krajowe mogą mieć 
w czasie rzeczywistym dostęp do 
odpowiednich danych. Agencja składa
sprawozdania Komisji z myślą o dalszym 
rozwijaniu takich podejść.
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Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koordynacja uzgodnionych i wspólnych 
inspekcji

Uzgodnione i wspólne inspekcje

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek jednego lub kilku 
państw członkowskich Urząd koordynuje 
uzgodnione lub wspólne inspekcje 
w dziedzinach wchodzących w zakres jego
kompetencji. Wniosek może złożyć jedno 
lub kilka państw członkowskich. Urząd 
może również zasugerować organom 
zainteresowanych państw członkowskich 
przeprowadzenie uzgodnionej lub 
wspólnej inspekcji.

1. Na wniosek jednego lub kilku 
państw członkowskich Agencja – po 
zawarciu umowy z zainteresowanym 
państwem członkowskim – koordynuje 
uzgodnione między państwami 
członkowskimi lub wspólne inspekcje w
dziedzinach wchodzących w zakres jej
kompetencji. Wniosek może złożyć jedno 
lub kilka państw członkowskich.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy organ państwa 
członkowskiego zdecyduje się nie 
uczestniczyć w uzgodnionej lub wspólnej 
inspekcji, o której mowa w ust. 1, lub też 
nie przeprowadzać takiej inspekcji, 
informuje Urząd na piśmie o powodach 
swojej decyzji z odpowiednim
wyprzedzeniem. W takich przypadkach 
Urząd przekazuje informację na ten temat 
innym zainteresowanym organom 
krajowym.

2. Udział krajowego organu państwa 
członkowskiego w uzgodnionej lub 
wspólnej inspekcji ma charakter 
dobrowolny. Jeżeli organ państwa 
członkowskiego zdecyduje się nie 
uczestniczyć w uzgodnionej lub wspólnej 
inspekcji, o której mowa w ust. 1, lub też 
nie przeprowadzać takiej inspekcji, 
informuje Agencję na piśmie o powodach 
swojej decyzji z wyprzedzeniem. W takich 
przypadkach Agencja przekazuje 
informację na ten temat innym 
zainteresowanym organom krajowym.
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Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Umowa o przeprowadzeniu 
wspólnej inspekcji („umowa w sprawie 
wspólnej inspekcji”) zawarta między 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi i Urzędem określa warunki 
przeprowadzania takich czynności. Umowa 
w sprawie wspólnej inspekcji może 
zawierać postanowienia, które umożliwiają 
przeprowadzenie wcześniej uzgodnionych 
i zaplanowanych wspólnych inspekcji 
z krótkim wyprzedzeniem. Urząd
opracowuje wzór takiej umowy.

1. Umowa o przeprowadzeniu 
uzgodnionej lub wspólnej inspekcji 
(„umowa w sprawie wspólnej inspekcji”) 
zawarta między uczestniczącymi 
państwami członkowskimi i Agencją
określa warunki przeprowadzania takich 
czynności. Umowa w sprawie wspólnej 
inspekcji może zawierać postanowienia, 
które umożliwiają przeprowadzenie 
wcześniej uzgodnionych i zaplanowanych 
wspólnych inspekcji z krótkim 
wyprzedzeniem. Agencja opracowuje wzór 
takiej umowy.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd zapewnia państwom 
członkowskim prowadzącym uzgodnione 
lub wspólne inspekcje wsparcie 
logistyczne i techniczne, które może 
obejmować usługi tłumaczenia pisemnego 
i ustnego.

3. Agencja zapewnia państwom 
członkowskim prowadzącym uzgodnione 
lub wspólne inspekcje wsparcie 
logistyczne i techniczne, które może 
obejmować usługi tłumaczenia pisemnego 
i ustnego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Informacje na temat uzgodnionych 
i wspólnych inspekcji zamieszcza się 
w sprawozdaniach kwartalnych 
przedkładanych Zarządowi. W rocznym 
sprawozdaniu z działalności Urzędu

6. Informacje na temat uzgodnionych 
i wspólnych inspekcji zamieszcza się 
w sprawozdaniach kwartalnych 
przedkładanych Zarządowi. Sprawozdania 
te są udostępniane publicznie i zawierają 



PE623.885v02-00 30/41 AD\1163216PL.docx

PL

uwzględnia się roczne sprawozdanie 
z inspekcji, w odniesieniu do których 
Urząd zapewnił wsparcie.

informacje na temat przypadków, w 
których organ państwa członkowskiego 
nie uczestniczy w uzgodnionej lub 
wspólnej inspekcji, o której mowa w ust. 
1, lub nie przeprowadza jej. W rocznym 
sprawozdaniu z działalności Agencji
uwzględnia się roczne sprawozdanie z
inspekcji, w odniesieniu do których 
Agencja zapewniła wsparcie.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Gdy w toku uzgodnionych lub 
wspólnych inspekcji lub w toku innych 
prowadzonych czynności Urząd poweźmie 
wiadomość o podejrzewanych 
nieprawidłowościach w stosowaniu prawa 
Unii, w tym wykraczających poza zakres 
jego kompetencji, zgłasza te podejrzewane 
nieprawidłowości Komisji i, w stosownych 
przypadkach, organom zainteresowanego 
państwa członkowskiego.

7. Gdy w toku uzgodnionych lub 
wspólnych inspekcji lub w toku innych 
prowadzonych czynności Agencja
poweźmie wiadomość o podejrzewanych 
nieprawidłowościach w stosowaniu prawa 
Unii, w zakresie jej kompetencji, zgłasza te 
podejrzewane nieprawidłowości Komisji i
organom zainteresowanego państwa 
członkowskiego. Agencja może zgłosić 
podejrzewane nieprawidłowości Komisji 
wyłącznie wraz z oceną i opinią
zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Uzasadnienie

Należy zapewnić państwu członkowskiemu prawo i możliwość wyrażenia opinii w sprawie 
zgłoszenia podejrzewanych nieprawidłowości wraz z uzasadnieniem; wyłącznie po dokonaniu 
takiej oceny przez zainteresowane państwo członkowskie zgłoszenie Agencji mogłoby zostać 
przesłane do Komisji.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd dokonuje oceny ryzyka 
i przeprowadza analizy z zakresu 
zagadnień dotyczących transgranicznych 
przepływów pracowników, takich jak 

1. Agencja – we współpracy z 
państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi – dokonuje oceny ryzyka 
i przeprowadza analizy z zakresu 
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zakłócenia równowagi na rynku pracy, 
zagrożenia sektorowe i powtarzające się 
problemy dotykające pracowników 
i pracodawców w odniesieniu do 
mobilności transgranicznej. W tym celu 
Urząd zapewnia komplementarność 
z działaniami innych unijnych agencji lub 
służb, w tym w dziedzinie prognozowania 
w odniesieniu do umiejętności oraz 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
w miejscu pracy, a także korzysta z ich 
wiedzy eksperckiej. Na wniosek Komisji 
Urząd może przeprowadzić ukierunkowane 
pogłębione analizy i badania w celu 
zbadania konkretnych kwestii związanych 
z mobilnością pracowników.

zagadnień dotyczących transgranicznych 
przepływów pracowników, takich jak 
przeszkody w mobilności pracowników, 
dyskryminujące przepisy w prawie 
krajowym i powtarzające się problemy 
dotykające pracowników i pracodawców 
w odniesieniu do mobilności 
transgranicznej. W tym celu Agencja 
wykorzystuje wszystkie dostępne dane 
statystyczne, zapewnia komplementarność 
z działaniami innych unijnych agencji lub 
służb, w tym w dziedzinie prognozowania 
w odniesieniu do umiejętności oraz 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w
miejscu pracy, a także korzysta z ich 
wiedzy eksperckiej. Na wniosek Komisji 
Agencja może przeprowadzić 
ukierunkowane pogłębione analizy 
i badania w celu zbadania konkretnych 
kwestii związanych z mobilnością 
pracowników.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd organizuje wzajemne oceny 
prowadzone wśród krajowych organów 
i służb w celu:

2. Na wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego Agencja
organizuje wzajemne oceny prowadzone 
wśród krajowych organów i służb w celu:

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podnoszenia poziomu wiedzy 
i wzajemnego zrozumienia w zakresie 
poszczególnych systemów i praktyk, 
a także dokonania oceny skuteczności 
różnych środków z zakresu polityki, w tym 
środków zapobiegawczych 

c) podnoszenia poziomu wiedzy i
wzajemnego zrozumienia w zakresie 
poszczególnych systemów i praktyk, w tym 
poprzez wymianę doświadczeń 
dotyczących transpozycji aktów prawnych 
Unii, a także dokonania oceny 
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i odstraszających. skuteczności różnych środków z zakresu 
polityki, w tym środków zapobiegawczych 
i odstraszających.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd regularnie przekazuje swoje 
ustalenia Komisji oraz bezpośrednio 
zainteresowanym państwom 
członkowskim, wskazując ewentualne 
środki mające na celu eliminację 
zidentyfikowanych niedociągnięć.

3. Agencja regularnie przekazuje 
swoje ustalenia Komisji oraz bezpośrednio 
zainteresowanym państwom 
członkowskim, wskazując ewentualne 
środki mające na celu eliminację 
zidentyfikowanych niedociągnięć.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do zadań Urzędu należy 
gromadzenie danych statystycznych 
zebranych i dostarczonych przez państwa 
członkowskie w obszarach prawa Unii, 
które wchodzą w zakres jego kompetencji. 
Urząd dąży przez to do usprawnienia 
bieżących działań w zakresie gromadzenia 
danych w tych obszarach. W stosownych 
przypadkach stosuje się art. 16. Urząd jest 
w stałym kontakcie z Komisją 
(Eurostatem) i w stosownych przypadkach 
dzieli się wynikami swojej działalności 
w zakresie gromadzenia danych.

4. Do zadań Agencji należy 
gromadzenie danych statystycznych 
zebranych i dobrowolnie dostarczonych 
przez państwa członkowskie w obszarach 
prawa Unii, które wchodzą w zakres jej
kompetencji. Agencja dąży przez to do 
usprawnienia bieżących działań w zakresie 
gromadzenia danych w tych obszarach. 
W stosownych przypadkach stosuje się 
art. 16. Agencja jest w stałym kontakcie 
z Komisją (Eurostatem) i w stosownych 
przypadkach dzieli się wynikami swojej 
działalności w zakresie gromadzenia 
danych.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowanie wspólnych 
wytycznych dla państw członkowskich, 
w tym wytycznych dotyczących inspekcji 
w przypadkach, w których występuje 
wymiar transgraniczny, a także wspólnych 
definicji i wspólnych pojęć, w oparciu 
o odpowiednie działania na szczeblu Unii;

a) opracowanie sugestii dotyczących 
niewiążących wspólnych wytycznych dla 
państw członkowskich, w tym wytycznych 
dotyczących inspekcji w przypadkach, w
których występuje wymiar transgraniczny, 
a także wspólnych definicji i wspólnych 
pojęć, w oparciu o odpowiednie działania 
na szczeblu Unii;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) promowanie i wspieranie 
wzajemnej pomocy, w formie działań 
partnerskich lub grupowych, a także 
programów delegowania i wymian 
pracowników między organami 
krajowymi;

b) promowanie i wspieranie 
wzajemnej pomocy, w formie działań 
partnerskich lub grupowych, a także 
programów delegowania i wymian 
pracowników między państwami 
członkowskimi;

Uzasadnienie

Należy jasno wskazać, że Agencja powinna ułatwiać współpracę między państwami 
członkowskimi, a nie między krajowymi organami w jednym państwie członkowskim, co 
powinno pozostać w kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) promowanie i wspieranie 
regularnych wzajemnych ocen wszystkich 
odpowiednich właściwych organów 
egzekwowania prawa, przy zapewnieniu 
stosownej rotacji zarówno właściwych 
organów egzekwowania prawa 
dokonujących oceny, jak i organów 
egzekwowania prawa poddawanych 
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ocenie.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie wymiany 
i rozpowszechniania doświadczeń 
i przykładów dobrych praktyk, w tym 
przykładów współpracy między 
właściwymi organami krajowymi;

c) promowanie wymiany 
i rozpowszechniania doświadczeń 
i przykładów dobrych praktyk, w tym 
przykładów współpracy między państwami 
członkowskimi i istniejącymi 
organizacjami współpracy;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) opracowanie wspólnych narzędzi 
cyfrowych w celu usprawnienia 
współpracy między organami krajowymi.

Uzasadnienie

Oczekuje się, że Europejska Agencja ds. Pracy będzie miała swój wkład w opracowanie 
wspólnych operacyjnych i interoperacyjnych narzędzi cyfrowych, które usprawnią 
współpracę między państwami członkowskimi (por. proponowana poprawka do motywu 16).

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreśla się

Mediacja między państwami 
członkowskimi

1. W przypadku sporów między państwami 
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członkowskimi dotyczących stosowania 
lub interpretacji prawa Unii w obszarach 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, Urząd może pełnić rolę 
mediatora.

2. Na wniosek jednego z państw 
członkowskich, których dotyczy spór, 
Urząd wszczyna postępowanie mediacyjne 
przed Komisją Pojednawczą utworzoną 
w tym celu zgodnie z art. 17 ust. 2. Urząd 
może również wszcząć postępowanie 
mediacyjne przed Komisją Pojednawczą 
z własnej inicjatywy, w tym w przypadku 
przekazania sprawy przez SOLVIT, o ile 
wszystkie państwa członkowskie, których 
dotyczy spór, wyraziły na to zgodę.

3. Przekazując sprawę do rozstrzygnięcia 
przez Urząd w postępowaniu 
mediacyjnym, państwa członkowskie 
zapewniają anonimizację wszystkich 
danych osobowych związanych z daną 
sprawą; Urząd natomiast nie przetwarza 
danych osobowych osób, których sprawa 
dotyczy, na żadnym etapie postępowania 
mediacyjnego.

4. Mediacja przeprowadzona przez Urząd 
nie jest dopuszczalna w przypadku gdy 
w sprawie toczy się postępowanie sądowe 
na szczeblu krajowym lub unijnym.

5. W terminie trzech miesięcy od 
zakończenia mediacji przez Urząd 
zainteresowane państwa członkowskie 
informują go o zastosowanych przez siebie 
środkach mających na celu 
przeprowadzenie działań następczych lub 
o powodach ewentualnego niepodjęcia 
takich działań.

6. Urząd przedstawia Komisji kwartalne 
sprawozdanie dotyczące wyników 
prowadzonych postępowań mediacyjnych.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach Urząd zawiera 
porozumienia o współpracy z innymi 
zdecentralizowanymi agencjami unijnymi.

W stosownych przypadkach Agencja
zawiera porozumienia o współpracy z
innymi zdecentralizowanymi agencjami 
unijnymi.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Struktura organizacyjna Urzędu Struktura organizacyjna Agencji

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Strukturę administracyjną 
i kierowniczą Urzędu tworzą:

1. Strukturę administracyjną i
kierowniczą Agencji tworzą:

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd może powoływać grupy robocze lub 
zespoły ekspertów z udziałem 
przedstawicieli państw członkowskich lub 
Komisji, lub ekspertów zewnętrznych 
wyłonionych w wyniku procedury selekcji, 
do wykonywania jego szczególnych zadań 
lub zadań w konkretnych obszarach 
polityki, w tym Komisję Pojednawczą 
w celu wypełniania powierzonych mu 
zadań zgodnie z art. 13 niniejszego 
rozporządzenia, oraz specjalną grupę na 
potrzeby zajmowania się kwestiami 
finansowymi związanymi ze stosowaniem 

Agencja może powoływać grupy robocze 
lub zespoły ekspertów z udziałem 
przedstawicieli wszystkich państw 
członkowskich, które wyraziły wolę 
uczestnictwa, lub Komisji, lub ekspertów 
zewnętrznych wyłonionych w wyniku 
procedury selekcji, do wykonywania jej
szczególnych zadań lub zadań w
konkretnych obszarach polityki. Agencja 
określa regulamin wewnętrzny takich 
grup roboczych i zespołów po konsultacji 
z Komisją. Sprawy dotyczące koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego 
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rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) 
nr 987/2009, o których mowa w art. 8 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

wymagają konsultacji z Komisją 
Administracyjną ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarząd wybiera przewodniczącego 
i zastępcę przewodniczącego spośród 
członków z prawem głosu, dążąc do 
osiągnięcia równowagi płci. 
Przewodniczący i zastępca 
przewodniczącego są wybierani 
większością dwóch trzecich głosów 
członków Zarządu z prawem głosu.

Zarząd wybiera przewodniczącego i
zastępcę przewodniczącego spośród 
członków z prawem głosu, dążąc do 
osiągnięcia równowagi płci i równowagi 
geograficznej. Przewodniczący i zastępca 
przewodniczącego są wybierani 
większością dwóch trzecich głosów 
członków Zarządu z prawem głosu.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dyrektor Wykonawczy decyduje 
o tym, czy konieczne jest umieszczenie 
jednego lub większej liczby pracowników 
w jednym lub wielu państwach 
członkowskich. Przed podjęciem decyzji 
o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor 
Wykonawczy uzyskuje wcześniejszą zgodę 
Komisji, Zarządu i państwa 
członkowskiego lub państw 
członkowskich, którego lub których to 
dotyczy. W decyzji określa się zakres 
działań prowadzonych w biurze lokalnym 
w sposób pozwalający uniknąć 
niepotrzebnych kosztów i powielania 
administracyjnych funkcji Urzędu. Może 
być wymagane zawarcie porozumienia 
w sprawie siedziby z zainteresowanym 
państwem członkowskim lub 
zainteresowanymi państwami 

skreśla się
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członkowskimi.

Uzasadnienie

Z tekstu jasno nie wynika, jaki jest cel umieszczenia co najmniej jednego pracownika w 
jednym państwie członkowskim lub w wielu państwach członkowskich i kiedy byłoby to 
konieczne. Pojawia się wiele pytań: jakie zadania byłyby wykonywane przez pracowników w 
tych państwach członkowskich, czy miałoby to charakter tymczasowy czy stały itp. Istnieje 
możliwość powielania zadań z krajowymi urzędnikami łącznikowymi.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Grupa Zainteresowanych Stron 
składa się z sześciu przedstawicieli 
partnerów społecznych na poziomie Unii, 
reprezentujących w równym stopniu 
związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, oraz z dwóch 
przedstawicieli Komisji.

4. Grupa Zainteresowanych Stron 
składa się z sześciu przedstawicieli 
partnerów społecznych na poziomie Unii, 
reprezentujących w równym stopniu 
związki zawodowe i organizacje 
pracodawców, oraz z dwóch 
przedstawicieli Komisji. Na posiedzeniach 
Grupy Zainteresowanych Stron jej 
członkom mogą towarzyszyć eksperci.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Uzasadnienie

Żadne zmiany nie są konieczne ani wykonalne.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Uzasadnienie

Żadne zmiany nie są konieczne ani wykonalne.
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