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Изменение 12
Марита Улвског
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0161/2019
Мариан Харкин, Джийн Ламбърт
Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за 
социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. отбелязва изявлението на 
Комисията, приложено към 
настоящата резолюция, която ще 
бъде публикувана в серия С на 
Официален вестник на Европейския 
съюз;

Or. en

За сведение, текстът на изявлението е следният:

Изявление на Комисията

Регламентът за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на 
системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз се основава на член 48 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като се отнася до 
мерки в областта на координацията на системите за социалната сигурност. 
Удължаването на срока на действие на този регламент за граждани на трети държави в 
този правен акт е невъзможно поради несъвместимостта на правните основания, тъй 
като едно такова удължаване трябва да се основава на член 79, параграф 2, буква б) от 
ДФЕС.

Комисията счита, че гражданите на трети държави, за които важат разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010 г., следва да продължат да се ползват от основните принципи за координация на 
системите за социална сигурност, предвидени да бъдат кодифицирани в Регламента за 
установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за 
социална сигурност, въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1231/2010, 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, които остават в сила.  

Но на по-късен етап, ако е необходимо, Комисията ще обмисли възможността за 
разширяване на обхвата на принципите, изложени в настоящото предложение, така че 
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да важат и за граждани на трети държави, законно пребиваващи в държава членка, 
които съгласно Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. са или са били обхванати от законодателството на ЕС в областта на 
координацията на системите за социална сигурност с цел потвърждаване на техните 
права във връзка с периода, когато Обединеното кралство е било държава членка.


