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Na podstawie art. 75d ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Spraw Unii Europejskiej
wnosi projekt opinii

o

niezgodności

z

zasadą

pomocniczości

projektu

dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu
i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej
KOM (2010) 379.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem opinii upoważniony
jest senator Piotr Głowski.

Przewodniczący Komisji
Spraw Unii Europejskiej
(-) Edmund Wittbrodt

PROJEKT
OPINIA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia...........................2010 r.
o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i
pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej
KOM (2010) 379
Senat, po rozpatrzeniu projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej,
KOM(2010)379, stwierdza, że projekt ten nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa
w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.
Projektowane regulacje dotyczą wyłącznie wydawania zezwoleń na pobyt w konkretnym
państwie członkowskim, a zezwolenia nie będą dotyczyły uprawnień do pobytu w innych
państwach członkowskich. Ponadto projektowane przepisy dyrektywy nie będą dotyczyły w żaden
sposób współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wydawania zezwoleń dla
pracowników sezonowych. Tym samym nie występuje w przedmiotowym akcie element
ponadnarodowy.
Pomiędzy państwami członkowskimi występują znaczne różnice w zakresie roli jaką
w gospodarce odgrywają pracownicy sezonowi z innych państw. W sytuacji, gdy przepisy Unii
Europejskiej nie przewidują swobodnego przepływu pracowników z państw trzecich pomiędzy
państwami członkowskimi, a zezwolenia wydawane są przez władze krajowe i mają jedynie
krajowy zasięg, nie ma potrzeby harmonizacji przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na
pracę sezonową.
W projekcie ujęto nie tylko przepisy dotyczące wydawania zezwolenia, ale także
dotyczące warunków pobytu pracowników sezonowych w państwie przyjmującym. Wymóg
zapewnienia zakwaterowania o odpowiednim standardzie jest uprawnieniem dalej idącym niż w
przypadku pracowników krajowych czy z innych państw członkowskich. Kwestia ta nie wpływa
na bezpieczeństwo Unii Europejskiej czy napływ nielegalnej imigracji. Jednocześnie, nałożenie
zbytnich obciążeń na pracodawców i niewielka elastyczność projektowanych przepisów może
przyczynić się do wzrostu nielegalnej imigracji zarobkowej do państw członkowskich, a zatem
odnieść skutek przeciwny do zamierzonego.
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