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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският парламент нееднократно подчерта необходимостта както от засилване на 
контрола, на административното сътрудничество и на координацията между и от 
страна на държавите членки за активно подпомагане на упражняването на правата на 
свободно движение, така и от развитие на обмена на помощ и на информация в 
контекста на борбата с измамите, свързани с командироването на работници, като 
същевременно подчерта значението на ясната и прозрачна информация за доставчиците 
на услуги и всички категории работници, включително притежателите на синя карта на 
ЕС, лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, или дългосрочно 
пребиваващите лица и членовете на техните семейства. В този контекст Комисията 
предложи създаването на „Европейски орган по труда“ под формата на 
децентрализирана агенция на ЕС, която да отговори на предизвикателствата, свързани с 
трудовата мобилност в Съюза, и да гарантира, че относимите правила на ЕС се 
прилагат по справедлив, прост и ефективен начин.

Трудовата мобилност в ЕС е от полза за физическите лица, социалните партньори, 
икономиките и обществата като цяло. Свободното движение на работници и свободата 
на предоставяне на услуги в рамките на Съюза зависят от наличието на ясни, 
справедливи и ефективно прилагани правила относно трансграничната трудова 
мобилност също и с гражданите на трети държави.

Продължават обаче да будят безпокойство спазването и ефективното и ефикасно 
прилагане на правилата на ЕС, което може да застраши доверието и справедливостта в 
рамките на вътрешния пазар. По-специално беше изразена загриженост относно 
уязвимостта на мобилните работници на злоупотреби или неспазването на техните 
права, както и относно предприятията, работещи в несигурна или неясна бизнес среда и 
при неравнопоставени условия. Предоставянето на висококачествена и актуална 
информация и услуги на обществеността за правата и задълженията им в 
трансгранични ситуации трябва да бъде координирано на равнището на Съюза с цел да 
се гарантира последователен, ясен и ефективен подход; В това отношение на 
Европейския орган по труда (ЕОТ) ще бъдат възложени редица оперативни задачи, а 
именно да предоставя съответните информация и услуги на физически лица, социални 
партньори и работодатели, както и да оказва подкрепа на държавите членки в 
сътрудничеството, обмена на информация, съгласуваните и съвместни инспекции –
въпрос от особено значение за докладчика, за да се предупреждават компетентните 
органи в случай на нарушаване на основните права и трафик на хора с цел 
експлоатация на труда. Без съмнение миграцията към Съюза във всичките ѝ форми 
оказва въздействие върху пазарите на труда в ЕС.

Докладчикът категорично подкрепя предложението на Комисията за създаване на ЕОТ.

Предложени изменения

Тъй като Органът следва да допринася за ясното, справедливо и ефективно прилагане 
на правилата на Съюза относно трансграничната трудова мобилност и координацията 
по въпросите на социалната сигурност, докладчикът подкрепя защитата на основните 
права, гарантирана от тези правила, като свободното движение на хора и работници, 
включително притежателите на синя карта на ЕС, лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, или дългосрочно пребиваващите лица и членовете на 
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техните семейства. Докладчикът подкрепя също така трансграничното упражняване на 
права в областта на справедливи и равни условия на труд, социалната сигурност и 
здравеопазването, както и борбата с трафика на хора с цел експлоатация на труда.

Друг важен аспект за докладчика е проблемът с недекларирания труд. За тази цел 
докладчикът предложи изменение, което да представи ясна визия за начина на 
противодействие срещу недекларирания труд, който често има трансгранично 
измерение и може да има сериозни последици за засегнатите работници. Някои 
уязвими групи, като например гражданите на трети държави, са особено изложени на 
недеклариран труд и на отричане на свързани с него основни права на работниците. 
ЕОТ следва да поддържа и да доразвива Европейската платформа, създадена с Решение 
(ЕС) 2016/344, за да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания 
труд, и да укрепи допълнително сътрудничеството в тази област на равнището на 
Съюза.

Според докладчика разпоредбите относно сътрудничеството с други европейски 
агенции са от решаващо значение. Докладчикът насърчава ЕОТ да установи ефективно 
сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на наказателното правосъдие (Евроюст) по отношение на борбата с 
организираната престъпност. За да води борба с трафика на хора, която има специален 
акцент върху трафика с цел трудова експлоатация, ЕОТ следва също така да работи 
съвместно с другите агенции на ЕС, работещи в областта на правосъдието и 
вътрешните работи, и по-специално с Агенцията за основните права (FRA) и с 
координатора за борба с трафика на хора.

По отношение на защитата на личните данни разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 679/2016 (Общ регламент относно защитата на данните) и Регламент (ЕО) № 45/2001 
се прилагат за обработката на лични данни съгласно настоящото предложение. 
Докладчикът има за цел да гарантира, че в съответствие с тези правила всяка обработка 
на лични данни трябва да бъде ограничена до това, което е необходимо и 
пропорционално. Данните следва да се събират за конкретни, изрично формулирани и 
законни цели и да не бъдат допълнително обработвани по начин, който е несъвместим с 
тези цели, и докладчикът предлага да се посочи ясно, че Органът и Комисията следва 
да се считат за съвместни администратори за целите на правилата за защита на данните.

Друг много важен аспект за докладчика е борбата с измамите и докладчикът има за цел 
да посочи ясни позовавания на прилагането на Регламента на Съвета за създаване на 
Европейска прокуратура и на участието на Европейската прокуратура, когато е 
целесъобразно, в разследванията относно борбата с измамите, свързани с дейността на 
ЕОТ.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Свободното движение на 
работници, свободата на установяване и 
свободното предоставяне на услуги са 
основни принципи на вътрешния пазар в 
Съюза, залегнали в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС).

(1) Закрилата на социалните и 
трудовите права, свободното
движение на работници, свободата на 
установяване и свободното 
предоставяне на услуги са основни 
принципи на вътрешния пазар в Съюза, 
залегнали в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 3 от ДЕС 
Съюзът трябва да работи за силно 
конкурентна социална пазарна 
икономика, която има за цел пълна 
заетост и социален прогрес, и да 
насърчава социалната справедливост и 
закрила. В съответствие с член 9 от 
ДФЕС, при определянето и 
осъществяването на своите политики и 
дейности Съюзът взема предвид 
изискванията, свързани, наред с 
другото, с насърчаването на висока 
степен на заетост, с осигуряването на 
адекватна социална закрила, с борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
насърчаването на високо равнище на 

(2) В съответствие с член 3 от ДЕС 
Съюзът трябва да работи за силно 
конкурентна социална пазарна 
икономика, която има за цел пълна 
заетост и социален прогрес, да 
насърчава социалната справедливост 
и закрила, да води борба със 
социалното изключване и 
дискриминацията и да насърчава 
социалната справедливост и закрила, 
равенството между жените и 
мъжете, солидарността между 
поколенията и защитата на правата 
на детето, както и да насърчава 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и 



PE623.868v03-00 6/42 AD\1166967BG.docx

BG

образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

солидарността между държавите 
членки. В съответствие с член 9 от 
ДФЕС, при определянето и 
осъществяването на своите политики и 
дейности Съюзът взема предвид 
изискванията, свързани, наред с 
другото, с насърчаването на висока 
степен на заетост, с осигуряването на 
адекватна социална закрила, с борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
насърчаването на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Хартата на основните права 
на Европейския съюз предвижда 
правото на свободно движение на 
хора и работници в членове 15 и 45, 
правото на недискриминация в член 
21, правото на достъп до услугите за 
намиране на работа в член 29, 
свободата на стопанска инициатива 
в член 16 и правото на справедливи и 
равни условия на труд, социална 
сигурност и закрила на здравето в 
членове 31, 34 и 35.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Продължава да съществува 
безпокойство за съществуващите 
пречки пред свободата на движение, 
достъпа до заетост, достъпа до 
социална сигурност, както и 
дискриминацията на вътрешния 
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пазар въз основа на националност.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) В своя Специален доклад 
№ 6/2018 относно свободното 
движение на работници, озаглавен 
„Свободно движение на работници –
упражняването на тази основна 
свобода е гарантирано, но средствата 
от ЕС биха могли да се насочват по-
ефективно“, Европейската сметна 
палата включи препоръки за 
Комисията за подобряване на 
осведомеността относно 
инструментите, свързани с 
предоставянето на информация за 
свободата на движение на 
работниците и докладването на 
случаите на дискриминация, както и 
за по-добро използване на наличната 
информация с цел да се установят 
видовете дискриминация.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) Тежка експлоатация на труда 
се наблюдава в много икономически 
сектори в Съюза и засяга различни 
групи трансгранични работници –
както граждани на Съюза, така и 
граждани на трети държави.
Съгласно препоръката на Агенцията 
на Европейския съюз за основните 
права в нейния доклад от 2015 г., 
озаглавен „Тежка експлоатация на 
труда: работниците, сменящи 



PE623.868v03-00 8/42 AD\1166967BG.docx

BG

местоживеенето си в рамките на 
Европейския съюз или пристигащи в 
Съюза“, на такива практики следва да 
се противодейства, наред с 
останалото, чрез всеобхватна 
система от целенасочени инспекции 
на условията на труд;

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Европейският стълб на 
социалните права изтъква, че всеки 
има право на навременна и съобразена 
с нуждите помощ за подобряване на 
перспективите за заетост или 
самостоятелна заетост, подчертава, 
че всеки има право да прехвърля права 
на социална закрила и обучение по 
време на преходите в професионалния 
си живот, подчертава, че младите 
хора имат право на продължаващо 
образование, чиракуване, стаж или 
добро предложение за работа, и 
подчертава, че безработните лица 
имат право на персонализирана, 
непрекъсната и последователна 
подкрепа.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Както е посочено в Съвместната 
декларация относно законодателните 
приоритети за 2018—2019 г., 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията са поели ангажимент за 
предприемане на действия за укрепване 
на социалното измерение на Съюза чрез 

(4) Както е посочено в Съвместната 
декларация относно законодателните 
приоритети за 2018—2019 г., 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията са поели ангажимент за 
предприемане на действия за укрепване 
на социалното измерение на Съюза чрез 
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работа за подобряване на 
координирането на системите за 
социална сигурност36, чрез предпазване 
на работниците от рискове за здравето 
на работното място37 , чрез гарантиране 
на справедливо третиране за всеки на 
пазара на труда в Съюза посредством 
осъвременяване на правилата относно 
командироването на работници38, както 
и чрез допълнително подобряване на 
трансграничното прилагане на 
законодателството на Съюза.

работа за подобряване на 
координирането на системите за 
социална сигурност36, чрез предпазване 
на всички работници от рискове за 
здравето на работното място37 , чрез 
гарантиране на справедливо третиране 
за всеки на пазара на труда в Съюза 
посредством осъвременяване на 
правилата относно командироването на 
работници38, както и чрез допълнително 
подобряване на трансграничното 
прилагане на законодателството на 
Съюза.

_________________ _________________

36 Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност и на 
Регламент (ЕО) № 987/2009 за 
установяване процедурата за прилагане 
на Регламент (ЕО) № 883/2004 
(COM(2016)815 final).

36 Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност и на 
Регламент (ЕО) № 987/2009 за 
установяване процедурата за прилагане 
на Регламент (ЕО) № 883/2004 
(COM(2016)815 final).

37  Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2004/37/ЕО 
относно защитата на работниците от 
рискове, свързани с експозицията на 
канцерогени или мутагени по време на 
работа (COM(2017) 11 final).

37  Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2004/37/ЕО 
относно защитата на работниците от 
рискове, свързани с експозицията на 
канцерогени или мутагени по време на 
работа (COM(2017) 11 final).

38 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги 
(COM (2016) 128 final).

38 Предложение за директива на
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги 
(COM (2016) 128 final).

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(5) Следва да бъде създаден 
Европейски орган по труда („Органът“), 
за да се спомогне за укрепването на 
справедливостта и доверието в 
единния пазар. За тази цел Органът 
следва да подпомага държавите членки 
и Комисията при подобряването на 
достъпа до информация за физическите 
лица и работодателите относно техните 
права и задължения в положение на 
трансгранична трудова мобилност, 
както и достъпът до съответните услуги; 
да подпомага спазването от страна на 
държавите членки и сътрудничеството 
между тях с цел гарантиране на 
ефективното прилагане на правото на 
Съюза в тези области, както и да 
осигурява медиацията и да улеснява 
намирането на решение при 
трансгранични спорове или нарушения 
на функционирането на на пазара на 
труда.

(5) Следва да бъде създаден 
Европейски орган по труда („Органът“), 
за да се спомогне за улесняването на 
трансграничната трудова 
мобилност, да се укрепи социалната 
справедливост и доверието в единния 
пазар и да се гарантира равен достъп 
до заетост и социална сигурност за 
мобилните граждани, както и да се 
засили защитата на трудовите права 
и да се подпомогне борбата с 
безработицата, като същевременно 
се зачитат принципите на 
пропорционалност и на 
субсидиарност. За тази цел Органът 
следва да подпомага държавите членки 
и Комисията при подобряването на 
достъпа до информация за физическите 
лица и работодателите относно техните 
права и задължения в положение на 
трансгранична трудова мобилност, 
както и достъпът до съответните услуги; 
да подпомага спазването от страна на 
държавите членки и сътрудничеството 
между тях с цел гарантиране на 
ефективното прилагане на правото на 
Съюза в тези области, както и да 
осигурява медиацията и да улеснява 
намирането на решение при 
трансгранични спорове или нарушения 
на функционирането на пазара на труда.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Органът следва да изпълнява 
своите дейности в областта на трудовата 
мобилност и координацията на 
системите за социална сигурност, 
включително свободното движение на 
работници, командироването на 
работници и силно мобилните услуги. 
Той следва също така да засили 
сътрудничеството между държавите 

(6) Органът следва да изпълнява 
своите дейности в областта на трудовата 
мобилност и координацията на 
системите за социална сигурност, 
включително свободното движение на 
работници, командироването на 
работници и силно мобилните услуги. 
Той следва също така да засили 
сътрудничеството между държавите 
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членки в борбата с недекларирания 
труд. В случаите, когато в хода на 
своята дейност Органът узнае за 
предполагаеми нередности, 
включително в области на правото на 
Съюза, попадащи извън обхвата на 
неговите компетенции, като например 
нарушения на условията на труд, 
правилата за здраве и безопасност или 
наемането на работа на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава, той следва да бъде в 
състояние да ги докладва и да си 
сътрудничи по тези въпроси с 
Комисията, компетентните органи на 
Съюза и национални органи, когато е 
целесъобразно.

членки в борбата с недекларирания 
труд. В случаите, когато в хода на 
своята дейност Органът узнае за 
предполагаеми нередности, 
включително в области на правото на 
Съюза, попадащи извън обхвата на 
неговата компетентност, като 
например нарушения на условията на 
труд, правилата за здраве и безопасност, 
той следва да бъде в състояние да ги 
докладва ефикасно и незабавно и да си 
сътрудничи по тези въпроси с 
Комисията, компетентните органи на 
Съюза и национални органи, когато е 
целесъобразно.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Недекларирания труд често 
има трансгранично измерение и може 
да има сериозни последици за 
засегнатите работници. Някои 
уязвими групи, като например 
гражданите на трети държави, са 
особено изложени на недеклариран 
труд и на отричане на свързани с него 
основни права на работниците. 
Органът следва да поддържа и да 
доразвива Европейската платформа, 
създадена с Решение (ЕС) 2016/344 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
за да се засили сътрудничеството за 
противодействие на недекларирания 
труд, и следва да укрепи 
допълнително сътрудничеството в 
тази област на равнището на Съюза.

Изменение 12

Предложение за регламент
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Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Органът следва да допринесе за 
улесняването на свободното движение 
на работници, уредено с Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета39, Директива 2014/54/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета40 и 
Регламент (ЕС) 2016/589 на 
Европейския парламент и на Съвета41. 
По този начин следва да се улесни 
командироването на работници, уредено 
с Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета42  и Директива 
2014/67/ЕС на Европейския парламент и 
Съвета43 , включително чрез подкрепа за 
прилагането на тези разпоредби, които 
се изпълняват чрез общоприложими 
колективни трудови договори в 
съответствие с практиките на държавите 
членки. Органът следва да способства 
също така за координацията на 
системите за социална сигурност, 
уредена с Регламент (ЕС) № 883/200444

на Европейския парламент и на Съвета, 
Регламент № 987/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета45 и Регламент 
(ЕС) № 1231/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета, както и 
Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета46 .
както и Регламент (ЕО) № 1408/7147 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 574/72 на 
Съвета48.

(7) Органът следва да допринесе за 
улесняването на свободното движение 
на работници, уредено с Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета39, Директива 2014/54/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета40 и 
Регламент (ЕС) 2016/589 на 
Европейския парламент и на Съвета41. 
По този начин следва да се улесни 
командироването на работници, уредено 
с Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета42  и Директива 
2014/67/ЕС на Европейския парламент и 
Съвета43 , включително чрез подкрепа за 
прилагането на тези разпоредби, които 
се изпълняват чрез общоприложими 
колективни трудови договори в 
съответствие с практиките на държавите 
членки. Органът следва да способства 
също така за ефикасната координация
на системите за социална сигурност, 
уредена с Регламент (ЕС) № 883/200444

на Европейския парламент и на Съвета, 
Регламент № 987/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета45 и Регламент 
(ЕС) № 1231/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета, както и 
Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета46;
както и Регламент (ЕО) № 1408/7147 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 574/72 на 
Съвета48.

_________________ _________________

39 Регламент (ЕС) № 492/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2011 г. относно свободното 
движение на работници в Съюза 
(ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) № 492/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2011 г. относно свободното 
движение на работници в Съюза 
(ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

40 Директива 2014/54/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 април 2014 г. относно мерки за 
улесняване на упражняването на 
правата, предоставени на работниците в 
контекста на свободното движение на 

40 Директива 2014/54/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 април 2014 г. относно мерки за
улесняване на упражняването на 
правата, предоставени на работниците в 
контекста на свободното движение на 
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работници (ОВ L 128, 30.4.2014 г., 
стр. 8).

работници (ОВ L 128, 30.4.2014 г., 
стр. 8).

41 Регламент (ЕС) 2016/589 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 април 2016 г. относно европейска 
мрежа на службите по заетостта 
(EURES), достъп на работниците до 
услуги за мобилност и по-нататъшно 
интегриране на пазарите на труда и за 
изменение на регламенти (EС) № 
492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 
22.4.2016 г., стр. 1).

41 Регламент (ЕС) 2016/589 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 април 2016 г. относно европейска 
мрежа на службите по заетостта 
(EURES), достъп на работниците до 
услуги за мобилност и по-нататъшно 
интегриране на пазарите на труда и за 
изменение на регламенти (EС) № 
492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 
22.4.2016 г., стр. 1).

42  Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

42  Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

43 Директива 2014/67/ЕС на 
Европейският парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. за осигуряване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на работници 
в рамките на предоставянето на услуги 
и за изменение на Регламент (ЕС) № 
1024/2012 относно административно 
сътрудничество посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („Регламент за 
ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 
стр. 11).

43 Директива 2014/67/ЕС на 
Европейският парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. за осигуряване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на работници 
в рамките на предоставянето на услуги 
и за изменение на Регламент (ЕС) № 
1024/2012 относно административно 
сътрудничество посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („Регламент за 
ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 
стр. 11).

44 Регламент (ЕО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. за координация на 
системите за социална сигурност (ОВ 
L 166, 30.4.2004 г., стр. 1, поправка: ОВ 
L 200, 7.6.2004 г, стр. 1).

44 Регламент (ЕО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. за координация на 
системите за социална сигурност (ОВ 
L 166, 30.4.2004 г., стр. 1, поправка: ОВ 
L 200, 7.6.2004 г, стр. 1).

45 Регламент (ЕО) № 987/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 септември 2009 г. за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност (ОВ 
L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).

45 Регламент (ЕО) № 987/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 септември 2009 г. за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност (ОВ 
L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).

46  Регламент (ЕС) № 1231/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. за разширяване 

46 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 ноември 2010 г. за разширяване 
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обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и 
на Регламент (ЕО) № 987/2009 по 
отношение на гражданите на трети 
държави, които все още не са обхванати 
от тези регламенти единствено на 
основание тяхното гражданство (ОВ L 
344, 29.12.2010 г., стр. 1).

обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и 
на Регламент (ЕО) № 987/2009 по 
отношение на гражданите на трети 
държави, които все още не са обхванати 
от тези регламенти единствено на 
основание тяхното гражданство (ОВ L 
344, 29.12.2010 г., стр. 1).

47 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета 
от 14 юни 1971 г. за прилагането на 
схеми за социална сигурност на заети 
лица, самостоятелно заети лица и 
членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността (ОВ
L 149, 5.7.1971 г., стр. 2).

47 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета 
от 14 юни 1971 г. за прилагането на 
схеми за социална сигурност на заети 
лица, самостоятелно заети лица и 
членове на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността 
(ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2).

48  Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета 
от 21 март 1972 г. относно определяне 
на реда за прилагане на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 за прилагането на 
схеми за социална сигурност на заети 
лица и техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността 
(ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1).

48  Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета 
от 21 март 1972 г. относно определяне 
на реда за прилагане на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 за прилагането на 
схеми за социална сигурност на заети 
лица и техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността 
(ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1).

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Лицата, попадащи в обхвата на 
дейности на Органа, следва да бъдат 
лица, които са субекти на правото на 
Съюза в рамките на приложното поле на 
настоящия регламент, включително.
работници, самостоятелно заети лица, 
лица, търсещи работа, и икономически 
неактивни лица; следва да бъдат 
обхванати както гражданите на 
Съюза, така и гражданите на трети 
държави, които пребивават законно в 
Съюза, като например командировани 
работници, притежатели на синя 
карта на ЕС, лица, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, и 
дългосрочно пребиваващи лица, както 

(9) Лицата, попадащи в обхвата на 
дейности на Органа, следва да бъдат 
както гражданите на Съюза, така и 
гражданите на трети държави, които 
са субекти на правото на Съюза в 
рамките на приложното поле на 
настоящия регламент, включително 
работници, самостоятелно заети лица, 
лица, търсещи работа, и икономически 
неактивни лица в трансгранични 
ситуации на мобилност в Съюза.
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и членовете на техните семейства.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9 a) За постепенното установяване 
на пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие, предвидено в 
Договорите, бяха приети 
законодателни актове на Съюза за 
уреждане на условията за влизане, 
пребиваване или заетост на някои 
категории граждани на трети 
държави като притежателите на 
синя карта на ЕС съгласно Директива 
2009/50/ЕО на Съвета1a, лицата, 
преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер 
съгласно Директива 2014/66/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета1б, или дългосрочно 
пребиваващите лица съгласно 
Директива 2003/109/ЕО на Съвета1в, 
както и членовете на техните 
семейства, и за предвиждане на 
санкции и мерки срещу работодатели 
на незаконно пребиваващи граждани 
на трети държави съгласно 
Директива 2009/52/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1г. 
Трансграничните аспекти на 
прилагането на това 
законодателство следва да бъдат 
включени в обхвата на дейността на 
Органа.

__________________

1a Директива 2009/50/ЕО на Съвета 
от 25 май 2009 г. относно условията 
за влизане и пребиваване на граждани 
на трети държави за целите на 
висококвалифицирана трудова 
заетост (ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 
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17).

1б Директива 2014/66/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 май 2014 г. относно условията 
за влизане и пребиваване на граждани 
на трети държави в рамките на 
вътрешнокорпоративен трансфер 
(OВ L 157, 27.5.2014 г, стр. 1).

1в Директива 2003/109/ЕО на Съвета 
от 25 ноември 2003 г. относно 
статута на дългосрочно пребиваващи 
граждани от трети страни (ОВ L 16, 
23.1.2004 г., стр. 44).

1г Директива 2009/52/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2009 г. за предвиждане на 
минимални стандарти за санкциите 
и мерките срещу работодатели на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трета държава (ОВ L 168, 30.6.2009 г., 
стр. 24).

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) От създаването на органа следва 
да не произтичат нови права и 
задължения за физическите лица и 
работодателите, включително 
икономическите оператори или 
организациите с нестопанска цел, тъй 
като действията на Органа следва да ги 
обхващат в степента, в която те са 
обхванати от правото на Съюза в 
рамките на приложното поле на 
настоящия регламент.

(10) От създаването на Органа следва 
да не произтичат нови права и 
задължения за физическите лица и 
работодателите, включително 
икономическите оператори или 
организациите с нестопанска цел, тъй 
като действията на Органа следва да ги 
обхващат в степента, в която те са 
обхванати от правото на Съюза в 
рамките на приложното поле на 
настоящия регламент. Същевременно 
той следва да има за цел да зачита и 
прилага съществуващите права и 
задължения в съответствие с 
правото на Съюза и международните 
трудови стандарти.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С оглед на справедливото, 
опростено и ефективно прилагане на 
правото на Съюза Органът следва да 
подкрепя сътрудничеството и 
навременния обмен на информация 
между държавите членки. Работещите в 
рамките на Органа национални 
служители за връзка, заедно с другите 
служители, следва да способстват за 
спазването от страна на държавите 
членки на задълженията за 
сътрудничество, да ускоряват обмена 
между тях чрез процедури за 
намаляване на закъсненията, както и да 
установяват връзка с други национални 
звена за връзка, органи и точки за 
контакт, създадени съгласно правото на 
Съюза. Органът следва да насърчава 
използването на новаторски подходи за 
ефективното и ефикасно трансгранично 
сътрудничество, включително 
инструменти за електронен обмен на 
данни като системата за електронен 
обмен на данни за социалната сигурност 
(EESSI) и Информационната система за
вътрешния пазар (ИСВП), и да 
допринася за цифровизирането на 
процедурите и усъвършенстването на 
инструментите на ИТ, използвани за 
обмен на съобщения между 
националните органи.

(13) С оглед на справедливото, 
опростено и ефективно прилагане на 
правото на Съюза Органът следва да 
подкрепя сътрудничеството и 
навременния обмен на информация 
между държавите членки. Работещите в 
рамките на Органа национални 
служители за връзка, заедно с другите 
служители, следва да способстват за 
спазването от страна на държавите
членки на задълженията за 
сътрудничество, да ускоряват обмена 
между тях чрез процедури за 
намаляване на закъсненията, както и да 
установяват връзка с други национални 
звена за връзка, органи и точки за 
контакт, създадени съгласно правото на 
Съюза. Органът следва да насърчава 
използването на новаторски подходи за 
ефективното и ефикасно трансгранично 
сътрудничество, включително 
инструменти за електронен обмен на 
данни като системата за електронен 
обмен на данни за социалната сигурност 
(EESSI) и Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), и да 
допринася за цифровизирането на 
процедурите и усъвършенстването на 
инструментите на ИТ, използвани за 
обмен на съобщения между 
националните органи. Обменът на 
данни, по-специално на данни за 
социалната сигурност, следва да 
взема предвид аспектите, свързани с 
киберпрестъпността и сигурността, 
и следва да бъде строго регулиран.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел увеличаване на капацитета 
на държавите членки за борба с 
нередностите с трансгранично 
измерение във връзка с правото на 
Съюза в рамките на приложното си поле 
Органът следва да подпомага 
националните органи при извършване 
на съгласувани и съвместни инспекции, 
включително чрез улесняване на 
осъществяването на инспекциите в 
съответствие с член 10 от Директива 
2014/67/ЕС. Това следва да се извършва 
или по искане на държавите членки, или 
по предложение на Органа с тяхно 
съгласие. Органът следва да предоставя 
стратегическа, логистична и техническа 
подкрепа на държавите членки, които 
участват в съгласувани или съвместни 
инспекции, при пълно зачитане на 
изискванията за поверителност. 
Инспекциите следва да се извършва със 
съгласието на съответните държави 
членки и изцяло в рамките на тяхната 
национална правна уредба, а държавите 
членки следва да предприемат 
последващи действия във връзка с 
резултатите от съгласуваните и 
съвместните инспекции в съответствие с 
националното си право.

(14) С цел увеличаване на капацитета 
на държавите членки за борба със 
свързаните с труда нередности с 
трансгранично измерение във връзка с 
правото на Съюза в рамките на 
приложното си поле Органът следва да 
подпомага националните органи и 
социалните партньори при 
извършване на съгласувани и съвместни 
инспекции, включително чрез 
улесняване на осъществяването на 
инспекциите в съответствие с член 10 от 
Директива 2014/67/ЕС. Това следва да 
се извършва или по искане на 
държавите членки, или по предложение
на Органа с тяхно съгласие. Органът 
следва да предоставя стратегическа, 
логистична и техническа подкрепа на 
държавите членки, които участват в 
съгласувани или съвместни инспекции, 
при пълно зачитане на изискванията за 
поверителност. Инспекциите следва да 
се извършват със съгласието на 
съответните държави членки и изцяло в 
рамките на тяхната национална правна 
уредба, а държавите членки следва да 
предприемат последващи действия във 
връзка с резултатите от съгласуваните и 
съвместните инспекции в съответствие с 
националното си право.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да бъдат проследявани новите 
тенденции, предизвикателства и 
пропуски в областта на трудовата 
мобилност и координацията на 
социалната сигурност, Органът следва 
да разработи аналитичен капацитет и 
капацитет за оценка на риска. Това 

(15) За да бъдат проследявани новите 
тенденции, предизвикателства и 
пропуски в областта на трудовата 
мобилност и координацията на 
социалната сигурност, Органът следва 
да разработи аналитичен капацитет и 
капацитет за оценка на риска. Това 
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следва да включва извършването на 
анализи и проучвания на пазара на 
труда, както и партньорски проверки. 
Органът следва да наблюдава 
потенциалните дисбаланси по 
отношение на уменията и трудовите 
потоци, включително евентуалното им 
въздействие върху териториалното 
сближаване. Органът следва също така 
да съдейства при оценката на риска, 
посочена в член 10 от Директива 
2014/67/ЕС. Органът следва да 
гарантира високо равнище на синергия 
и допълване с други агенции, услуги и 
мрежи на Съюза. Това следва да 
включва информация от SOLVIT и
подобни служби относно повтарящи се 
проблеми, с които се сблъскват 
физическите лица и предприятията при 
упражняването на своите права 
областите от компетенцията на 
Органа. Органът следва също така да 
улеснява и рационализира предвиденото 
в съответното право на Съюза събиране 
на данни, които попадат в обхвата на 
компетенциите на Органа. Това не 
води до нови изисквания за докладване 
от страна на държавите членки.

следва да включва извършването на 
анализи и проучвания на пазара на 
труда, както и партньорски проверки. 
Органът следва да наблюдава 
потенциалните дисбаланси по 
отношение на уменията и трудовите 
потоци, включително евентуалното им 
въздействие върху териториалното 
сближаване. Органът следва също така 
да съдейства при оценката на риска, 
посочена в член 10 от Директива 
2014/67/ЕС. Органът следва да 
гарантира високо равнище на синергия 
и допълване с други агенции, услуги и 
мрежи на Съюза. Това следва да 
включва информация от SOLVIT и 
подобни служби относно повтарящи се 
проблеми, с които се сблъскват 
физическите лица и предприятията при 
упражняването на своите права 
областите от компетентността на 
Органа. Органът следва също така да 
улеснява и рационализира предвиденото 
в съответното право на Съюза събиране 
на данни, които попадат в обхвата на 
компетентността на Органа, като
същевременно спазва правилата за 
защита на данните и взема предвид 
рисковете, свързани с 
киберсигурността. Това не води до 
нови изисквания за докладване от 
страна на държавите членки.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Органът следва да предостави 
платформа за решаване на спорове 
между държавите членки във връзка с 
прилагането на правото на Съюза, което 
попада в обхвата на неговата 
компетентност. Тази платформа следва 
да се основава на диалога и 
помирителните механизми, които 

(17) Органът следва да предостави 
платформа за решаване на спорове 
между държавите членки във връзка с 
прилагането на правото на Съюза, което 
попада в обхвата на неговата 
компетентност. Тази платформа следва 
да се основава на демократичен диалог
и помирителните механизми, които 
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съществуват понастоящем в областта на 
координацията на системите за 
социална сигурност, които се ценят от 
държавите членки60 и чието значение е 
признато от Съда61 . Държавите членки 
следва да могат да насочват към Органа 
случаи за медиация в съответствие със 
стандартните за тази цел процедури. 
Органът следва да се занимава само със 
спорове между държави членки, докато 
физическите лица и работодателите, 
изправени пред трудности при 
упражняване на правата си в Съюза, 
следва да продължат да ползват 
службите на национално равнище и на 
равнището на Съюза за справяне с тези 
случаи, като например мрежата 
SOLVIT, до които Органът следва да 
отнася такива случаи. Мрежата SOLVIT 
също следва да може да се обърне към 
Органа за разглеждане на случаите, в 
които проблемът не може да бъде решен 
поради различия между националните 
администрации.

съществуват понастоящем в областта на 
координацията на системите за 
социална сигурност, които се ценят от 
държавите членки60 и чието значение е 
признато от Съда61 . Държавите членки 
следва да могат да насочват към Органа 
случаи за медиация в съответствие със 
стандартните за тази цел процедури. 
Органът следва да се занимава само със 
спорове между държави членки, докато 
физическите лица и работодателите, 
изправени пред трудности при 
упражняване на правата си в Съюза, 
следва да продължат да ползват 
службите на национално равнище и на 
равнището на Съюза за справяне с тези 
случаи, като например мрежата 
SOLVIT, до които Органът следва да 
отнася такива случаи. Мрежата SOLVIT 
също следва да може да се обърне към 
Органа за разглеждане на случаите, в 
които проблемът не може да бъде решен 
поради различия между националните 
администрации.

_________________ _________________

60  Частичен общ подход на Съвета от 26 
октомври 2017 г. относно 
предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
883/2004 за координация на системите 
за социална сигурност и на Регламент 
(ЕО) № 987/2009 за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004, 13645/1/17.

60  Частичен общ подход на Съвета от 26 
октомври 2017 г. относно 
предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
883/2004 за координация на системите 
за социална сигурност и на Регламент 
(ЕО) № 987/2009 за установяване 
процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004, 13645/1/17.

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

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

Изменение 20
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки и Комисията 
следва да бъдат представени в 
Управителния съвет с цел ефективен 
контрол на функциите на Органа. При 
определянето на състава на 
Управителния съвет, включително при 
избора на неговия председател и 
заместник-председател, следва да се 
зачитат принципите на балансирано 
участие на представители на двата пола, 
опита и квалификациите. С цел 
ефективното и ефикасно 
функциониране на Органа 
Управителният съвет по-конкретно 
следва да приеме годишна работна 
програма, да упражнява функциите си 
във връзка с бюджета на Органа, да 
приеме финансовите правила, 
приложими за Органа, да назначи 
изпълнителен директор и да установи 
процедури, чрез които изпълнителният 
директор взема решения, свързани с 
оперативните задачи на Органа. 
Представители от държави, различни от 
държавите — членки на Съюза, които 
прилагат правилата на Съюза в обхвата 
на компетенциите на Органа, могат да 
участват в заседанията на Управителния 
съвет като наблюдатели.

(21) Държавите членки, социалните 
партньори, Европейският парламент
и Комисията следва да бъдат 
представени в Управителния съвет с цел 
ефективен контрол на функциите на 
Органа. При определянето на състава на 
Управителния съвет, включително при 
избора на неговия председател и 
заместник-председател, следва да се 
зачитат принципите на балансирано 
участие на представители на двата пола, 
опита и квалификациите. С цел 
ефективното и ефикасно 
функциониране на Органа 
Управителният съвет по-конкретно 
следва да приеме годишна работна 
програма, да упражнява функциите си 
във връзка с бюджета на Органа, да 
приеме финансовите правила, 
приложими за Органа, да назначи 
изпълнителен директор и да установи 
процедури, чрез които изпълнителният 
директор взема решения, свързани с 
оперативните задачи на Органа. 
Представители от държави, различни от 
държавите — членки на Съюза, които 
прилагат правилата на Съюза в обхвата 
на компетентност на Органа, и МОТ
могат да участват в заседанията на 
Управителния съвет като наблюдатели.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Органът следва пряко да разчита 
на опита на съответните заинтересовани 
страни в областите от негова 
компетенция, посредством специална 
група на заинтересованите страни. 

(23) Органът следва пряко да разчита 
на опита на съответните заинтересовани 
страни в областите от неговата 
компетентност посредством 
специална група на заинтересованите 
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Нейните членове следва да бъдат 
представители на социалните партньори 
на равнището на Съюза. При 
извършване на дейността си Групата на 
заинтересованите страни ще взема 
надлежно предвид становищата и ще 
ползва експертния опит на 
Консултативния комитет за 
координация на системите за социална 
сигурност, създаден с Регламент (ЕО) 
№ 883/2004, и на Консултативния 
комитет относно свободното движение 
на работници, създаден в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 492/2011.

страни. Нейните членове следва да 
бъдат представители на социалните 
партньори на равнището на Съюза, на 
МОТ и на съответните организации 
на гражданското общество. При 
извършване на дейността си Групата на 
заинтересованите страни ще взема 
надлежно предвид становищата и ще 
ползва експертния опит на 
Консултативния комитет за 
координация на системите за социална 
сигурност, създаден с Регламент (ЕО) 
№ 883/2004, и на Консултативния 
комитет относно свободното движение 
на работници, създаден в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 492/2011.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Обработването на лични данни, 
извършвано в рамките на настоящия 
регламент, следва да се осъществява в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета64

или Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета65 , в 
зависимост от случая. Това включва 
въвеждането на подходящи 
технически и организационни мерки в 
съответствие със задълженията, 
наложени с посочените регламенти, по-
специално тези, свързани със 
законосъобразността на обработката, 
сигурността на дейностите по 
обработката, предоставянето на 
информация и правата на субектите на 
данни.

(25) Всяко обработване на лични 
данни, извършвано от Органа в 
рамките на настоящия регламент, следва 
да се осъществява в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския 
парламент и на Съвета1a. Всяко 
обработване на лични данни, 
извършвано от държавите членки в 
рамките на настоящия регламент, 
особено в контекста на съгласувани
или съвместни инспекции, следва да се 
осъществява в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета1б.
В случаите, когато обработването на 
лични данни е необходимо най-вече за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания, особено в контекста на 
съгласувани или съвместни 
инспекции, които разкриват 
нередности с престъпен характер, 
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като трудова експлоатация или 
трафик на хора, обработването на 
такива лични данни следва да се 
извършва в съответствие с 
Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1в. Органът следва да въведе
подходящи технически и 
организационни мерки в съответствие 
със задълженията, наложени с 
посочените регламенти, по-специално 
тези, свързани със законосъобразността 
на обработката, сигурността на 
дейностите по обработката, 
предоставянето на информация и 
правата на субектите на данни.

_________________ _________________

1a Регламент (ЕО) 2018/... на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на 
лични данни от институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 
и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L..., 
... г.).

1б Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

1в Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
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престъпления или изпълнението на 
наказания и относно свободното 
движение на такива данни, и за 
отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

64 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

65 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни (ОВ L8, 12.1.2001 г., стр. 1), 
понастоящем е в процес на 
преразглеждане чрез COM(2017) 8 
final.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Органът следва да си сътрудничи 
с други агенции на Съюза в 
съответствие с областите им на 
компетентност, по-специално с тези в 
областта на заетостта и социалната 
политика, въз основа на техния 
експертен опит и постигането на 
максимални синергии: Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound), 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop), 

(30) Органът следва да си сътрудничи 
с други агенции на Съюза в 
съответствие с областите им на
компетентност, по-специално с тези в 
областта на заетостта и социалната 
политика, въз основа на техния 
експертен опит и постигането на 
максимални синергии: Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound), 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop), 
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Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа (EU-OSHA) и 
Европейската фондация за обучение 
(ETF), както и — по отношение на 
борбата с организираната 
престъпност и трафика на хора) — с 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие (Евроюст).

Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа (EU-OSHA) и 
Европейската фондация за обучение 
(ETF).

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30 a) В рамките на съответните си 
правомощия Органът следва също 
така да установи ефективно 
сътрудничество с Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество 
в областта на правоприлагането 
(Европол) и с Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество 
в областта на наказателното 
правосъдие (Евроюст) в борбата с 
организираната престъпност и 
доколкото организираната 
престъпност е свързана с измами, 
засягащи бюджета на Съюза – с 
Европейската прокуратура. За да води 
борба с трафика на хора, която има 
специален акцент върху трафика с 
цел трудова експлоатация, Органът 
следва също така да работи по 
целесъобразност съвместно с другите 
агенции на Съюза, работещи в 
областта на правосъдието и 
вътрешните работи (Агенцията на 
Европейския съюз за основните права 
(FRA), Европейската служба за 
подкрепа в областта на убежището 
(EASO), Европейската агенция за 
оперативното управление на 
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широкомащабни информационни 
системи в пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие (eu-
LISA), Европейския център за 
мониторинг на наркотици и 
наркомании (EMCDDA), Европейския 
институт за равенство между 
половете (EIGE), Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
(Frontex), Агенцията на ЕС за 
обучение в областта на 
правоприлагането (CEPOL) и с 
координатора на ЕС за борба с 
трафика на хора.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Тъй като целите на настоящия 
регламент за подкрепа на свободното 
движение на работници и услуги и за 
подпомагане на засилването на 
равнопоставеността в рамките на 
вътрешния пазар не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, ако те действат 
некоординирано, но могат по-скоро, 
поради трансграничния характер на тези 
дейности и необходимостта от засилено 
сътрудничество между държавите 
членки, да бъдат постигнати по-добре 
на равнището на Съюза, Съюзът може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

(36) Тъй като целите на настоящия 
регламент за подкрепа на свободното 
движение на работници и услуги и за 
подпомагане на засилването на 
социалната справедливост в рамките 
на вътрешния пазар не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, ако те действат 
некоординирано, но могат по-скоро, 
поради трансграничния характер на тези 
дейности и необходимостта от засилено 
сътрудничество между държавите 
членки, да бъдат постигнати по-добре 
на равнището на Съюза, Съюзът може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

Изменение 26

Предложение за регламент
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Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, както е посочено в 
член 6 от Договора за Европейския 
съюз,

(37) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, както е посочено в 
член 6 от Договора за Европейския 
съюз. В него също така се отчита 
Европейският стълб на социалните 
права.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) улеснява установяването на 
пречките пред свободното движение, 
достъпа до заетост и до социална 
сигурност на вътрешния пазар.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) координира мерки за 
подобряване на свободното движение, 
справедлив пазар на труда в целия 
Съюз и достойни условия на труд, 
както и подходяща социална закрила 
за всички работници и членовете на 
техните семейства.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) улесняване на достъпа на 
физическите лица и на работодателите 
до информация за правата и 
задълженията в случаи с трансграничен 
аспект, както и достъпа до услуги за 
трансгранична трудова мобилност в 
съответствие с членове 6 и 7;

a) улесняване на достъпа на 
физическите лица, на социалните 
партньори и на работодателите до 
информация за правата и задълженията 
в случаи с трансграничен аспект, както 
и достъпа до услуги за трансгранична 
трудова мобилност в съответствие с 
членове 6 и 7;

Обосновка

Article 5 of Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 
2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of 
freedom of movement for workers, provides that “Member States shall promote dialogue with 
the social partners and with relevant non-governmental organisations which have, in 
accordance with national law or practice, a legitimate interest in contributing to the fight 
against unjustified restrictions and obstacles to the right to free movement, and 
discrimination on grounds of nationality, of Union workers and members of their family with 
a view to promoting the principle of equal treatment.”. See also Recital 23 of the same 
directive.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) извършване на анализи и оценки 
на риска по въпроси, свързани с 
трансграничната трудова мобилност, в 
съответствие с член 11;

г) извършване на анализи и оценки 
на риска по въпроси, свързани с 
трансграничната трудова мобилност и 
пречките пред свободното движение 
на работници и услуги, в съответствие 
с член 11;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предоставяне на подкрепа на 
държавите членки за изграждането 
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на капацитет по отношение на 
извършване на целеви инспекции с цел 
установяване и санкциониране на 
практики за тежка експлоатация на 
труда;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът подобрява наличността, 
качеството и достъпността на 
информацията, предоставяна на 
физическите лица и на работодателите с 
цел улесняване на трудовата мобилност 
в рамките на Съюза, в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/589 относно 
EURES и Регламент [единен цифров 
портал — COM(2017) 256]. За тази цел 
Органът:

Органът подобрява наличността, 
качеството и достъпността на 
информацията, предоставяна на 
физическите лица, на социалните 
партньори и на работодателите с цел 
улесняване на трудовата мобилност в 
рамките на Съюза, в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/589 относно 
EURES и Регламент [единен цифров 
портал — COM(2017) 256]. За тази цел 
Органът:

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставя на работодателите 
необходимата информация за трудовото 
законодателство и за условията на 
живот и труд, приложими за 
работниците в положение на 
трансгранична трудова мобилност, 
включително командированите 
работници;

в) предоставя на физическите 
лица, на социалните партньори и на 
работодателите необходимата 
информация за трудовото 
законодателство и за условията на 
живот и труд, приложими за 
работниците в положение на 
трансгранична трудова мобилност, 
включително командированите 
работници, притежателите на синя 
карта на ЕС, лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
дългосрочно пребиваващите лица и 
членовете на семейството на такива 
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работници;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) регистрира жалбите на 
работници и работодатели във връзка 
с твърдения за нарушения на правото 
на свободно движение на работници, 
свободата на установяване и 
свободата на предоставяне на услуги 
на вътрешния пазар и представя 
предложения на компетентните 
органи на държавите членки и на 
Комисията за разрешаване на такива 
проблеми;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепя държавите членки по 
отношение на спазването на 
задълженията за разпространение на 
информация във връзка със свободното 
движение на работници и за достъп до 
тази информация, установени в член 6 
от Директива 2014/54/ЕС, и 
задълженията за разпространение на 
информация във връзка с 
командироването на работници и за 
достъп до тази информация, установени 
в член 5 от Директива 2014/67/ЕС;

г) подкрепя държавите членки по 
отношение на спазването на 
задълженията за разпространение на 
информация във връзка със свободното 
движение на работници и за достъп до 
тази информация, установени в член 6 
от Директива 2014/54/ЕС, и 
задълженията за разпространение на 
информация във връзка с 
командироването на работници и за 
достъп до тази информация, установени 
в член 5 от Директива 2014/67/ЕС и в 
относимите разпоредби на 
инструментите на Съюза за законна 
миграция;

Изменение 36
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подкрепя държавите членки по 
отношение на рационализирането на 
предоставянето на информация и услуги 
за физическите лица и работодателите 
във връзка с трансграничната мобилност 
на доброволни начала, като 
същевременно зачита изцяло 
компетенциите на държавите членки.

е) подкрепя държавите членки по 
отношение на рационализирането на 
предоставянето на информация и услуги 
за физическите лица, социалните 
партньори и работодателите във връзка 
с трансграничната мобилност на 
доброволни начала, като същевременно 
зачита изцяло компетентността на 
държавите членки и основните права.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът предоставя услуги за 
физическите лица и работодателите, 
насочени към улесняване на трудовата 
мобилност в рамките на ЕС. За тази цел 
Органът:

1. Без да дублира вече 
съществуващи механизми, Органът 
предоставя по целесъобразност услуги 
за улесняване на трудовата мобилност в 
рамките на ЕС. За тази цел Органът:

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът управлява Европейското 
бюро за координация на EURES и 
гарантира, че то изпълнява 
отговорностите си в съответствие с 
член 8 от Регламент (ЕС) 2016/589, с 
изключение на техническата 
експлоатация и техническото 
разработване на портала EURES и на 
свързаните с него ИТ услуги, които 
продължават да се управляват от 
Комисията. Под отговорността на 
изпълнителния директор, както е 

2. Органът управлява Европейското 
бюро за координация на EURES и 
гарантира, че то изпълнява 
отговорностите си в съответствие с 
член 8 от Регламент (ЕС) 2016/589, с 
изключение на техническата 
експлоатация и техническото 
разработване на портала EURES и на 
свързаните с него ИТ услуги, които 
продължават да се управляват от 
Комисията. Органът и Комисията се 
считат за съвместни 
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предвидено в член 23, параграф 4, 
буква к), Органът гарантира, че тази 
дейност е съобразена изцяло с 
изискванията на приложимото 
законодателство за защита на данните, 
включително изискването за 
назначаване на служител за защита на 
данните, в съответствие с член 37.

администратори съгласно член 28 от 
Регламент (ЕС) 2018/.... Те 
гарантират, че тази дейност е 
съобразена изцяло с изискванията на 
приложимото законодателство за 
защита на данните, включително 
изискването за назначаване на 
длъжностно лице за защита на 
данните, в съответствие с член 37.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът улеснява сътрудничеството 
между държавите членки и подкрепя 
ефективното спазване от тяхна страна 
на задълженията за сътрудничество, 
включително във връзка с обмена на 
информация, определени в правото на 
Съюза, попадащо в обхвата на 
компетенциите на Органа.

Органът улеснява сътрудничеството 
между държавите членки и подкрепя 
ефективното спазване от тяхна страна 
на задълженията за сътрудничество, 
включително във връзка с обмена на 
информация, определени в правото на 
Съюза, попадащо в обхвата на 
компетентност на Органа, като 
същевременно зачита изцяло 
защитата на личните данни и 
основните права.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът подпомага работата на 
Административната комисия за 
координация на системите за социална 
сигурност при разглеждането на 
финансови въпроси, свързани с 
координирането на социалната 
сигурност, в съответствие с член 74 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и 
членове 65, 67 и 69 от Регламент (ЕО) 
№ 987/2009.

2. Органът подпомага работата на 
Административната комисия за 
ефикасна координация на системите за 
социална сигурност при разглеждането 
на финансови въпроси, свързани с 
координирането на социалната 
сигурност, в съответствие с член 74 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и членове
65, 67 и 69 от Регламент (ЕО) №
987/2009.
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът насърчава използването 
на електронни инструменти и 
процедури за обмен на съобщения 
между националните органи, 
включително Информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП) и 
системата за електронен обмен на данни 
за социалната сигурност (EESSI).

3. Органът насърчава използването 
на електронни инструменти и 
процедури за обмен на съобщения 
между националните органи, 
включително Информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП) и 
системата за електронен обмен на данни 
за социалната сигурност (EESSI), в 
съответствие със 
законодателството на Съюза в 
областта на защитата на данните.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът насърчава използването 
на новаторски подходи към 
ефективното и ефикасно трансгранично 
сътрудничество и проучва 
възможностите за използване на 
механизми за електронен обмен между 
държавите членки, за да се улесни 
разкриването на измами, като изготвя за 
Комисията доклади с цел доразвиване 
на тези механизми за електронен обмен.

4. Органът насърчава използването 
на новаторски подходи към 
ефективното и ефикасно трансгранично 
сътрудничество и проучва 
възможностите за използване на 
механизми за електронен обмен между 
държавите членки, за да се улесни 
разкриването на измами, като изготвя за 
Комисията доклади с цел доразвиване 
на тези механизми за електронен обмен
в съответствие със 
законодателството на Съюза в 
областта на защитата на данните.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органът оценява рисковете и 
извършва анализи по отношение на 
трансграничните трудови потоци, като 
например дисбалансите на пазара на 
труда, специфичните за сектора заплахи
и повтарящите се проблеми, с които 
се сблъскват физическите лица и 
работодателите във връзка с 
трансграничната мобилност. За тази цел 
Органът гарантира допълване с други 
агенции или служби на Съюза и ползва 
техните експертни знания и опит, 
включително в областта на 
прогнозирането на уменията и 
здравословните и безопасни условия на 
труд. По искане на Комисията Органът 
може да извършва целенасочени 
задълбочени анализи и проучвания с цел 
изследване на специфични проблеми, 
свързани с трудовата мобилност.

1. Органът оценява рисковете и 
извършва анализи по отношение на 
трансграничните трудови потоци, като 
например дисбалансите на пазара на 
труда, специфичните за сектора 
тенденции, пречките пред свободното 
движение на работници и услуги, 
дискриминацията при достъпа до 
заетост и други повтарящи се 
проблеми, с които се сблъскват 
физическите лица и работодателите във 
връзка с трансграничната мобилност.
Всички данни, обработени с цел 
оценка на рискове и извършване на 
анализи, се анонимизират напълно. За 
тази цел Органът гарантира допълване с 
други агенции или служби на Съюза и 
ползва техните експертни знания и 
опит, включително в областта на 
прогнозирането на уменията и 
здравословните и безопасни условия на 
труд. По искане на Комисията Органът 
може да извършва целенасочени 
задълбочени анализи и проучвания с цел 
изследване на специфични проблеми, 
свързани с трудовата мобилност.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато представят случай за 
медиация пред Органа, държавите 
членки гарантират, че всички лични 
данни, свързани с този случай, са 
представени анонимно и че Органът 
няма да обработва личните данни на 
физическите лица, засегнати от случая, 
в нито един момент по време на 
процедурата по медиация.

3. Когато представят случай за 
медиация пред Органа, държавите 
членки гарантират, че всички лични 
данни, свързани с този случай, са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните вече не може да
бъде идентифициран. При никакви 
обстоятелства Органът не обработва 
личните данни на физическите лица, 
засегнати от случая, в нито един момент
и по нито една причина по време на 
процедурата по медиация. Личните 
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данни се съхраняват не по-дълго от 
необходимото за целите, за които се 
обработват.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът договаря реда и условията за 
сътрудничество с други 
децентрализирани агенции на Съюза по 
целесъобразност.

Органът договаря реда и условията за 
сътрудничество с други 
децентрализирани агенции на Съюза по 
целесъобразност, по-специално с 
агенциите, които са създадени в 
областта на политиката по 
заетостта и социалната политика, 
както и с агенциите, работещи в 
областта на борбата с 
организираната престъпност и 
трафика на хора, както и с тежката 
експлоатация на труда;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът координира, изготвя и прилага 
рамки за оперативна съвместимост с цел 
гарантиране на обмена на информация 
между държавите членки, а също и с 
Органа. Тези рамки за оперативна 
съвместимост се основават на 
Европейската рамка за оперативна 
съвместимост70 и на Европейската 
референтна архитектура за оперативна 
съвместимост, посочена в Решение (ЕС) 
2015/2240 на Европейския парламент и 
на Съвет71.

Органът координира, изготвя и прилага 
рамки за оперативна съвместимост с цел 
гарантиране на обмена на информация 
между държавите членки, а също и с 
Органа. Тези рамки за оперативна 
съвместимост се основават на 
Европейската рамка за оперативна 
съвместимост70 и на Европейската 
референтна архитектура за оперативна 
съвместимост, посочена в Решение (ЕС) 
2015/2240 на Европейския парламент и 
на Съвет71. Те спазват правилата на 
Съюза за защита на данните, по-
специално принципа на ограничаване в 
рамките на целта и ограниченията за 
правото на достъп.
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_________________ _________________

70  Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите: 
Европейска рамка за оперативна 
съвместимост — стратегия за прилагане 
(COM(2017) 134 final).

70  Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите: 
Европейска рамка за оперативна 
съвместимост — стратегия за прилагане 
(COM(2017) 134 final).

71 Решение (ЕС) 2015/2240 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2015 г. за създаване на 
програма за решения за оперативна 
съвместимост и общи рамки за 
европейските публични администрации, 
предприятията и гражданите (програма 
ISA2) като средство за модернизиране на 
публичния сектор (OB L 318, 
4.12.2015 г., стр. 1).

71 Решение (ЕС) 2015/2240 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2015 г. за създаване на 
програма за решения за оперативна 
съвместимост и общи рамки за 
европейските публични администрации, 
предприятията и гражданите (програма 
ISA2) като средство за модернизиране на 
публичния сектор (OB L 318, 
4.12.2015 г., стр. 1).

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът може да създава работни групи 
или експертни комисии с представители 
на държавите членки и/или на 
Комисията или с външни експерти, като 
следва процедурите за подбор, за 
изпълнението на специфичните си 
задачи или за специфични области на 
политиката, включително Съвет за 
медиация, за да изпълнява задачите си в 
съответствие с член 13 от настоящия 
регламент, както и специална група за 
разглеждането на финансовите въпроси, 
свързани с прилагането на регламенти 
(ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, 
както е посочено в член 8, параграф 2 от 
настоящия регламент.

Органът може да създава работни групи 
или експертни комисии с представители 
на държавите членки и/или на 
Комисията, социалните партньори, 
съответни международни 
организации, организации на 
гражданското общество или с външни 
експерти, като следва процедурите за 
подбор, за изпълнението на 
специфичните си задачи или за 
специфични области на политиката, 
включително Съвет за медиация, за да 
изпълнява задачите си в съответствие с 
член 13 от настоящия регламент, както 
и специална група за разглеждането на 
финансовите въпроси, свързани с 
прилагането на регламенти (ЕО) 
№ 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, както е 
посочено в член 8, параграф 2 от
настоящия регламент.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на Управителния съвет, 
които представляват своите държави 
членки, и техните заместници се 
назначават от съответните държави 
членки въз основа на знанията им в 
областите, посочени в член 1, 
параграф 2, като се вземат под внимание 
съответните управленски, 
административни и бюджетни умения.

Членовете на Управителния съвет, 
които представляват своите държави 
членки, и техните заместници се 
назначават от съответните държави 
членки въз основа на знанията им в 
областите, посочени в член 1, параграф
2, и въз основа на заслугите им, като се 
вземат под внимание съответният 
опит и съответните управленски, 
административни и бюджетни умения.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Представителите на трети 
държави, които прилагат правото на 
Съюза в областите, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент, могат да участват в 
заседанията на Управителния съвет като 
наблюдатели.

5. Представителите на трети 
държави, които прилагат правото на 
Съюза в областите, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент, както и представители на 
МОТ и на Европейския парламент, 
могат да участват в заседанията на 
Управителния съвет като наблюдатели.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) за прилагането на мерките, 
определени от Управителния съвет с 
цел спазване на задълженията за 
защита на данните, произтичащи от
Регламент (ЕО) № 45/2001.

к) за вътрешните правила, 
определени от Управителния съвет в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001.
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Обосновка

Терминология на новия Регламент относно защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на 
Съюза и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, член 25, параграф 5 и съображение 18а.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Групата на заинтересованите 
страни се състои от шестима
представители на социалните партньори 
на равнището на Съюза, които 
представляват в еднаква степен 
профсъюзите и организациите на 
работодателите, и от двама 
представители на Комисията.

4. Групата на заинтересованите 
страни се състои от осем представители 
на социалните партньори на равнището 
на Съюза, които представляват в 
еднаква степен профсъюзите и 
организациите на работодателите, 
четирима представители на 
съответни организации на 
гражданското общество, един 
представител на МОТ и двама 
представители на Комисията.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Регламент (ЕС) 2018/... се 
прилага за обработката на лични 
данни от Органа.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се подпомогне борбата 
с измамите, корупцията и други 

1. За целите на борбата с 
измамите, корупцията и други 
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незаконни дейности в съответствие с
Регламент (ЕО) № 883/2013, в срок от 
шест месеца от датата, на която Органът 
започне да функционира, той се 
присъединява към 
Междуинституционалното 
споразумение от 25 май 1999 г. относно 
вътрешните разследвания, провеждани 
от OLAF, и приема подходящи 
разпоредби, приложими по отношение 
на всички служители на Органа, като се 
използва образецът, съдържащ се в 
приложението към посоченото 
споразумение.

незаконни дейности се прилагат
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
за установяване на засилено 
сътрудничество за създаване на 
Европейска прокуратура. С тази цел в 
срок от шест месеца от датата, на която 
Органът започне да функционира, той 
се присъединява към 
Междуинституционалното 
споразумение от 25 май 1999 г. относно 
вътрешните разследвания, провеждани 
от OLAF, и приема подходящи 
разпоредби, приложими по отношение 
на всички служители на Органа, като се 
използва образецът, съдържащ се в 
приложението към посоченото 
споразумение.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 
3, споразуменията за сътрудничество с 
трети държави и международни 
организации, договорите, 
споразуменията и решенията на Органа 
за отпускане на безвъзмездни средства 
съдържат разпоредби, с които 
Европейската сметна палата и OLAF 
изрично се упълномощават да 
провеждат такива одити и разследвания 
съгласно съответните си правомощия.

4. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 
3, споразуменията за сътрудничество с 
трети държави и международни 
организации, договорите, 
споразуменията и решенията на Органа 
за отпускане на безвъзмездни средства 
съдържат разпоредби, с които 
Европейската прокуратура,
Европейската сметна палата и OLAF 
изрично се упълномощават да 
провеждат такива одити и разследвания 
съгласно съответните си правомощия.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел след предварително За тази цел след предварително 
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одобрение от Комисията Органът може 
да установява работни договорености с 
органите на трети държави. Тези 
договорености не създават правни 
задължения за Съюза и неговите 
държави членки.

одобрение от Комисията Органът може 
да установява работни договорености с 
органите на трети държави. Тези 
договорености не създават правни 
задължения за Съюза и неговите 
държави членки и не включват 
възможност за обмен на лични данни.
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