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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 16 май 2007 г. Комисията публикува предложение за директива на Съвета, което 
предвижда санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на 
трета държава. Настоящото предложение е част от всеобхватна европейска 
миграционна политика и цели да намали притегателните фактори за незаконна 
миграция чрез мерки срещу наемането на работа на граждани от трети държави, които 
пребивават незаконно в ЕС. То има за цел да предостави рамка на равнище ЕС за 
прилагане на санкции срещу работодатели, които наемат незаконно пребиваващи в ЕС 
граждани на трета държава. Някои ключови характеристики на тази рамка са:
- обща забрана за наемане на работа на незаконно пребиваващи в ЕС граждани на 

трета държава;
- задължаване на работодателите да извършват проверки преди да наемат граждани на 

трети държави и увеличение на броя на инспекциите, извършвани от държавите-
членки;

- санкции и други мерки в случай на неспазване и – в случай на сериозни нарушения, 
като например експлоататорски условия на труд или знание за трафик на хора –
наказателни санкции.

Важно е да се подчертае, че предложението е основано на критерия за незаконно 
пребиваване, а не за нередовно наемане на работа. Съгласно член 63, параграф 3, буква 
б от Договора за ЕО, то важи само за граждани на трети държави, които пребивават 
незаконно в ЕС и които са наети на работа. То не покрива например мерки, свързани с 
граждани на трети държави, които пребивават законно в ЕС, но работят в нарушение на 
своя статут на пребиваване, като например студенти от трети държави, които работят 
повече часове от позволеното. Според Европейската комисия, оценките за броя на 
незаконно пребиваващи в ЕС граждани на трета държава варират между 4,5 и 8 млн. За 
съжаление, тези оценки не са необобщени по отношение на пола и не се посочват 
проблемите, специфични за съответния пол, с които мигрантите могат да се сблъскат.

Настоящото проектостановище изменя предложението само от гледна точка на 
равенството между половете. Докладчикът по становище смята, че жените нелегални 
мигранти са особено уязвими и стават често жертва на принуждаване към труд, трафик 
на хора и насилие.  Следователно има спешна необходимост от включване в 
предложението на някои разпоредби, свързани с равенството между половете, като 
например обучение за съответните органи, за да могат да идентифицират и решават 
проблемите, специфични за съответния пол; информиране на гражданите на трети 
държави за възможността да подадат жалби срещу работодателите си; включване на 
необобщени по отношение на пола статистически данни и информация, специфична за 
съответния пол, в националните доклади и т.н.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада 
си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 15 а (ново)

15a) Като се има предвид, че жените 
стават често жертва на 
принуждаване към труд, трафик на 
хора, сексуално насилие и други форми 
на насилие, следва да се обръща особено 
внимание на жените незаконни 
мигранти и специфичните им 
проблеми.

Изменение 2
Съображение 15 б (ново)

(15б) В секторите на бизнеса и 
услугите, в които най-често биват 
наемани незаконно пребиваващи 
граждани на трети държави, има 
висок процент на служители жени.
Като се има предвид големият брой 
незаконно пребиваващи жени, наети в 
сектора на домакинските услуги, 
държавите-членки следва да 
предоставят на семействата, които 
наемат такива жени, законови начини 
да гарантират социална защита за 
тези жени.

Обосновка

In connection with illegal immigration, it is important to stress that women are victims of dual 
discrimination and are more vulnerable, for the purpose of ensuring appropriate treatment 
                                               
1 OВ C .., 17.7.2007 г., стр. ....



AD\694482BG.doc 5/12 PE392.187v02-00

BG

for both women and men, according to their different needs.

Изменение 3
Съображение 18 а (ново)

(18a) Държавите-членки следва да 
инвестират в мерки за повишаване на 
информираността с цел да запознаят 
съответни граждани на трети 
държави, както и определени трети 
страни, които им оказват помощ, с 
начините, по които могат да подадат 
официална жалба. Процедурите за
подаване на жалба в сектори, в които 
работят значителен процент жени, 
следва да бъдат организирани по начин, 
който взема предвид проблемите, 
специфични за съответния пол, и 
предоставя достатъчна защита на 
жените.

Amendment 4
Recital 19

(19) За да допълнят механизмите за 
жалби, държавите-членки следва да 
предоставят разрешителни за 
пребиваване с ограничена 
продължителност, свързана с 
продължителността на съответните 
национални производства, на гражданите 
на трета държава, които са били 
подложени на особено експлоататорски 
условия на труд и които сътрудничат на 
наказателното производство срещу 
работодателя. Такива разрешителни 
следва да се дават съгласно същите 
условия като тези, дадени съгласно 
Директива 2004/81/ЕО от 29 април 2004 г. 
за издаване на разрешение за пребиваване 
на граждани на трети страни, които са 
жертви на трафик на хора или са били 
обект на помощ за незаконна имиграция и 
които сътрудничат с компетентните 

(19) За да допълнят механизмите за 
жалби, държавите-членки следва да 
предоставят разрешителни за 
пребиваване с ограничена 
продължителност, свързана с 
продължителността на съответните 
национални производства, на гражданите 
на трета държава, които са 
непълнолетни, бременни жени или 
майки на деца на възраст до три 
месеца, или са били подложени на 
особено експлоататорски условия на труд 
и които сътрудничат на наказателното 
производство срещу работодателя. 
Такива разрешителни следва да се дават 
съгласно същите условия като тези, 
дадени съгласно Директива 2004/81/ЕО 
от 29 април 2004 г. за издаване на 
разрешение за пребиваване на граждани 
на трети страни, които са жертви на 
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органи. трафик на хора или са били обект на 
помощ за незаконна имиграция и които 
сътрудничат с компетентните органи.

Обосновка

Pregnant women and minors require special protection.

Изменение 5
Съображение 19а (ново)

(19a) Държавите-членки следва да 
гарантират, че компетентните 
органи, социалните партньори и
асоциациите, представляващи 
имигрантите, преминават обучение и 
получават информация в областта на 
равните възможности, 
недискриминирането, въпросите на 
равенството между половете и 
множествената дискриминация, за да 
им се предоставят инструменти и 
умения, необходими за 
идентифициране и решаване на 
проблемите, специфични за 
съответния пол.

Изменение 6
Член 3, параграф 1

Държавите-членки забраняват наемането 
на работа на незаконно пребиваващи
граждани на трета държава.

Държавите-членки забраняват наемането 
на работа на граждани на трета държава, 
официално признати за незаконно 
пребиваващи.

Обосновка

The fact that a third-country national is illegally resident must be legally established by 
decision of the courts.

Изменение 7
Член 7, параграф 1, буква б)

б) всички дължими данъци и социално б) всички дължими данъци и социално 
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осигурителни вноски, включително 
съответните административни глоби.

осигурителни вноски, включително 
семейни надбавки и съответните 
административни глоби.

Изменение 8
Член 7, параграф 1 а (нов)

1а. В случай на нарушаване на член 3, 
държавите-членки гарантират, че по 
отношение на работнички, които са 
бременни или са майки на деца на 
възраст до 3 месеца, работодателят се 
съобразява с разпоредбите на член 7, 
параграф 1, букви а) и б) и всички други 
разпоредби, приложими към 
конкретната ситуация според 
националното законодателство.

Обосновка

It is important to protect illegally employed women who are pregnant and to guarantee their 
right to care and assistance, as well as to remuneration and the payment of social security 
contributions.

Изменение 9
Член 7, параграф 4

4. По отношение на престъпленията, 
попадащи в обхвата на член 10, параграф 
1, буква в), държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че изпълнението на всяко 
решение за връщане е отложено докато 
гражданинът на трета държава получи 
всяко плащане със задна дата на тяхното 
възнаграждение, възстановено съгласно 
параграф 1, буква а).

4. По отношение на престъпленията, 
попадащи в обхвата на член 10, параграф 
1, буква в), държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че изпълнението на всяко 
решение за връщане е отложено докато 
гражданинът на трета държава получи 
всяко плащане със задна дата на тяхното 
възнаграждение, възстановено съгласно 
параграф 1, буква а); подобно връщане 
по никакъв начин не трябва да 
накърнява основните права или да 
заплашва живота или здравето на 
незаконно наетото лице.

Обосновка

Third-country nationals cannot be returned to countries in which a war is in progress or in 
which they may be subjected to repressive action or imprisonment as a result of their 
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activities in the EU.

Изменение 10
Член 7, параграф 4 а (нов)

4а. По отношение на престъпления, 
обхванати от член 3 и особено от член 
10, параграф 1, букви в) или г), 
държавите-членки вземат 
необходимите мерки за да гарантират, 
че изпълнението на всяко решение за 
връщане се отлага в случаи, в които 
незаконно пребиваващият гражданин 
на трета държава е непълнолетно 
лице, бременна жена или майка на дете 
на възраст до 3 месеца.

Обосновка

Appropriate treatment must be ensured for pregnant women and minors.

Изменение 11
Член 10, параграф 1, буква в)

в) нарушението е придружено от особено 
експлоататорски условия на труд, 
например като значителна разлика с
условията на труд, от които се ползват 
законно наетите работници; или 

в) нарушението е придружено от 
злоупотреба, дискриминация на 
основата на полова принадлежност 
или особено експлоататорски условия на 
труд, включващи насилие, заплахи, 
сплашване или унизително отношение, 
които са съществено различни от 
условията на труд, от които се ползват 
законно наетите работници; или

Обосновка

'Particularly exploitative working conditions' requires further clarification.

Изменение 12
Член 14, параграф 1

1) Държавите-членки създават
ефективни механизми, чрез които 
гражданите на трета държава, които са 
незаконно наети на работа, могат да 
подадат жалби срещу техните 

1) Държавите-членки насърчават
кампании за повишаване на 
информираността и установяват
ефективни механизми, чрез които 
гражданите на трета държава, които са 
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работодатели, пряко или чрез определени
трети страни.

незаконно наети на работа, могат да 
подадат жалби срещу техните 
работодатели, пряко или чрез определени 
трети страни и по поверителен начин.

Изменение 13
Член 14, параграф 3

3. По отношение на престъпленията, 
обхванати от член 10, параграф 1, буква 
в) на настоящата директива, държавите-
членки, съгласно условията на членове 4 
до 15 на Директива 2004/81/ЕО, дават 
разрешителни за пребиваване с 
ограничена продължителност, свързана с
продължителността на съответните 
национални производства, на граждани 
на трета държава, които са или са били 
подложени на експлоататорски условия 
на труд и сътрудничат в производството 
срещу работодателя.

3. По отношение на престъпленията, 
обхванати от член 10, параграф 1, буква 
в) на настоящата директива, държавите-
членки, съгласно условията на членове 4 
до 15 на Директива 2004/81/ЕО, дават 
разрешителни за пребиваване с 
ограничена продължителност и закрила 
през времетраенето на съответните 
национални производства, на граждани 
на трета държава, които са или са били 
подложени на експлоататорски условия 
на труд и сътрудничат в производството 
срещу работодателя. Подобни 
разрешителни се дават и на децата, 
родени през периода на пребиваване.
Жилище и храна следва да се 
предоставят при поискване.

Обосновка

Given the large number of women among illegally staying third-country nationals in 
employment, it is important for protection to be extended to children born during the period 
of residence in an EU Member State.

Изменение 14
Член 14, параграф 3 а (нов)

3а. Като се има предвид значителния 
брой жени незаконни мигранти и 
специфичните проблеми, с които те се 
сблъскват, държавите-членки 
гарантират, че компетентните 
органи, социалните партньори и 
асоциациите, представляващи 
имигрантите, преминават обучение и 
получават информация в областта на 
въпросите на равенството между 
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половете, равните възможности и 
недискриминирането на основа на пол 
и раса, за да им се предоставят 
инструменти и умения, необходими за 
по-добро идентифициране и решаване 
на проблемите, специфични за 
съответния пол.

Изменение 15
Член 14, параграф 3б (нов)

3б. По отношение на забраните, 
обхванати от член 3, държавите-
членки, съгласно условията на членове 
4 до 15 на Директива 2004/81/ЕО, дават 
разрешителни за пребиваване с 
ограничена продължителност съгласно 
съответните национални процедури, 
на граждани на трета държава, които 
са непълнолетни, бременни жени или 
майки на деца на възраст до три 
месеца.

Обосновка

Pregnant women and minors require special protection which includes residence permits of 
limited duration.

Изменение 16
Член 16, параграф 1

Най-късно до [Три години след датата, 
упомената в член 17] и на всеки три
години след това държавите-членки 
предават информация на Комисията за 
изпълнението на настоящата директива 
под формата на доклад, който включва 
цифрите и резултатите от инспекциите, 
проведени в изпълнение на член 15 и 
подробности за мерките, приложени
съгласно член 8.

Най-късно до [Три години след датата, 
упомената в член 17] и на всеки две
години след това държавите-членки 
предават информация на Комисията за 
изпълнението на настоящата директива 
под формата на доклад, който включва 
цифрите и резултатите от инспекциите, 
проведени в изпълнение на член 15 и 
подробности за мерките, приложени 
съгласно член 8. Статистическите 
данни в този доклад са необобщени по 
отношение на пола и се посочват 
проблемите, специфични за 
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съответния пол.

Изменение 17
Член 16, параграф 2

Въз основа на тези доклади Комисията 
внася доклад в Европейския парламент и 
Съвета.

Въз основа на тези доклади Комисията 
внася доклад в Европейския парламент и 
Съвета. Данните в този доклад са 
необобщени по отношение на пола и се 
посочват проблемите, специфични за 
съответния пол.
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