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Изменение  1 

Люси Андерсън, Таня Гонсалес Пеняс 

 

Позиция на Съвета 

–

 

 Предложение за отхвърляне 

 Европейският парламент отхвърля 

позицията на Съвета на първо 

четене. 

Or. en 

 

Изменение  2 

Мари-Кристин Арнотю 

 

Позиция на Съвета 

–

 

 Предложение за отхвърляне 

 Европейският парламент отхвърля 

позицията на Съвета на първо 

четене. 

Or. fr 

 

Изменение  3 

Кристин Рево Д'Алон Бонфоа 

 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1a.  одобрява декларацията, 

приложена към настоящата 

резолюция; 

Or. en 
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Изменение  4 

Кристин Рево Д'Алон Бонфоа 

 

Проект на законодателна резолюция 

Приложение 

 

 Приложение към законодателната 

резолюция 

 Изявление на Европейския парламент 

относно прехвърлянето на персонал 

 Съгласно съображение 14 и член 4, 

параграфи 4а, 4б и 6, държавите 

членки трябва да спазват изцяло 

Директива 2001/23/ЕО във връзка с 

гарантирането на правата на 

работниците и служителите при 

прехвърляне на предприятия и имат 

право да излизат извън рамките на 

прилагането на настоящата 

директива, като предприемат 

допълнителни мерки за защита на 

служителите в съответствие с 

правото на Съюза, като например 

изискване за задължително 

прехвърляне на персонал, дори ако 

Директива 2001/23/ЕО няма да се 

прилага. 

Or. en 

 

Изменение  5 

Люси Андерсън 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 4 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1370/2007 

Член 4 – параграф 4 б 

 

Позиция на Съвета Изменение 

Директива 2001/23/ЕО на Съвета се 

прилага за смяната на оператор на 

обществена услуга, когато такава 

промяна представлява прехвърляне на 

предприятие по смисъла на 

Без да се засяга действието на 

националното право и на правото на 

Съюза, включително на 

представителни колективни 

споразумения между социални 
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посочената директива. партньори, компетентните органи 

изискват от избрания оператор на 

обществени услуги да предостави на 

персонала условия на труд въз основа 

на обвързващи национални, 

регионални или местни социални 

стандарти, прилагани на мястото на 

предоставяне на услугата, и/или да 

изисква задължително прехвърляне на 

персонал в случай на промяна на 

оператор. Когато се изисква подобно 
прехвърляне, персоналът, нает по-

рано от предишния оператор за 

извършване на услугите, получава 

същите права, с които би се ползвал в 

случай на прехвърляне по смисъла на 

Директива 2001/23/ЕО. Когато 

компетентните органи изискват 

операторите на обществени услуги да 

спазват определени социални 

стандарти, тръжните документи и 

обществените поръчки за услуги 

изброяват засегнатия персонал и 

дават по прозрачен начин 

подробности за договорните му права 

и условията, при които заетите лица 

се смятат за свързани с услугите. 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Or. en 

 

Изменение  6 

Люси Андерсън, Карима Дели 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1370/2007 

Член 5 – параграф 2 – уводен текст 

 

Позиция на Съвета Изменение 

При обществените услуги за пътнически 

превоз с железопътен транспорт групата 

При обществените услуги за пътнически 

превоз с железопътен транспорт групата 
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органи, посочена в първа алинея, може 

да се състои само от местни 

компетентни органи, чийто географски 

район на компетентност няма 

национален обхват. Обществените 

услуги за пътнически превоз или 

обществените поръчки за услуги, 

посочени в първа алинея, могат да 

обхващат само транспортните нужди на 

градски агломерации или селски 

райони, или и двете. 

органи, посочена в първа алинея, може 

да се състои само от местни 

компетентни органи, чийто географски 

район на компетентност няма 

национален обхват. Обществените 

услуги за пътнически превоз или 

обществените поръчки за услуги, 

посочени в първа алинея, могат да 

обхващат само транспортните нужди на 

градски агломерации или селски 

райони, освен ако даден компетентен 

национален орган не действа в 

съответствие с буква г). 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Or. en 

 

Изменение  7 

Люси Андерсън, Карима Дели 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 – буква a а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1370/2007 

Член 5 – параграф 2 – буква г 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 aa)  буква г) в параграф 2 се заменя 

със следния текст: 

 “г) Когато даден национален 

компетентен орган отговаря за 

предоставянето на обществени 

услуги за пътнически превоз, букви а), 

б) и в) се прилагат за този орган, така 

че географската област, за която той 

отговаря, да може да получава ползи, 

при условие че вътрешният оператор 

не участва в конкурентни тръжни 

процедури във връзка с предоставяне 

на обществени услуги за пътнически 

превоз, организирани извън района, за 

който обществената поръчка за 

услуги е била възложена, и особено 
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услуги, предоставяни в областта на 

компетентен орган на друга държава 

членка.“ 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Or. en 

 

 


