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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на 
санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава е 
част от пакета мерки по линия на политиката в областта на миграцията, както е 
предвидено в Плана за действие относно законната миграция1 и Политическите 
приоритети в борбата срещу незаконната имиграция на граждани на трети държави 
(2006 г.)2. Това предложение беше последвано през 2007 г. от следните документи:

 съобщение на Комисията относно циркулярната миграция и партньорствата за 
мобилност между Европейския съюз и трети държави3, 

 предложение за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване 
на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост4, 

 предложение за директива на Съвета относно единна процедура за 
кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за 
пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от 
права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка5, 

 съобщение на Комисията относно засилване на борбата срещу недекларирания 
труд6.

Целта на това предложение е да се намали незаконната миграция, докато други 
предложения за законодателни актове регулират законната миграция. В предложенията 
за регулиране в областта на политиката относно миграцията се прави ясно 
разграничение между законна и незаконна миграция. Това предложение се отнася 
единствено до незаконната миграция. Въз основа на опита, един от най-силните 
привличащи фактори е възможността за работа в ЕС. 

Правното основание за предложението е член 63, параграф 3, буква б) от ДЕС.

Приблизителните оценки на броя на гражданите на трети държави в ЕС варират между 
4,5 до 8 милиона. Незаконната трудова заетост е съсредоточена в няколко сектора: 
строителство, селско стопанство, почистване и хотелиерство/ресторантьорство.

Европейският парламент, в резолюцията си относно борбата срещу незаконната 
имиграция на граждани на трети държави, призова Съюза и държавите-членки да 
предприемат "твърди стъпки в борбата срещу незаконното наемане на работа на 
имигранти, като приведат в действие набор от санкции за работодателите, като засилят 
проверките на работното място въз основа на необходимите човешки и материални за 
воденето на борба срещу незаконното наемане на хора, и като популяризират мерки за 
закрила на имигрантите".

                                               
1 COM(2005)0669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.
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Предложението следва два главни принципа:

 санкциите за наемане на работа на незаконни мигранти следва да бъдат 
съразмерни, разубеждаващи и ефективни,

 следва да се прилага принципът на субсидиарност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Разпоредбите не следва да обхващат 
граждани на трета държава, които не са 
незаконно пребиваващи. Това изключва 
граждани на трета държава, които са 
членове на семейството на граждани на 
Съюза и упражняват правото си на 
свободно придвижване в рамките на 
Общността и тези, които съгласно 
споразуменията между Общността и 
нейните държави-членки от една страна 
и държавите, на които те са граждани от 
друга, имат право на свободно 
придвижване, еквивалентно на това на 
граждани на Съюза. То също изключва 
граждани на трета държава, които са в 
ситуация, обхваната от правото на 
Общността, като тези, които законно са
наети на работа в друга държава-членка 
и които са командировани от доставчик 
на услуги в друга държава-членка в 
контекста на предоставянето на услуги.

(4) Разпоредбите не следва да обхващат 
граждани на трета държава, които са 
законно пребиваващи. Това изключва 
граждани на трета държава, които 
законно пребивават в държава-членка, 
но нямат разрешително за работа на 
нейна територия, граждани на трета 
държава, които са членове на 
семейството на граждани на Съюза и 
упражняват правото си на свободно 
придвижване в рамките на Общността и 
тези, които съгласно споразуменията 
между Общността и нейните държави-
членки от една страна и държавите, на 
които те са граждани от друга, имат 
право на свободно придвижване, 
еквивалентно на това на граждани на 
Съюза. То също изключва граждани на 
трета държава, които са в положение, 
уредено от правото на Общността, като 
тези, които са законно наети на работа в 
друга държава-членка и които са 
командировани от доставчик на услуги 
в друга държава-членка в контекста на 
предоставянето на услуги.
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Or. sk

Обосновка

The first part of this amendment (replace "neoprávnene" by "oprávnene") is a linguistic 
correction only and does not concern the other languages.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се наложи общата забрана и да 
се възпрат нарушенията, държавите-
членки следва да създадат подходящи 
санкции. Те следва да включват 
финансови наказания и участие в 
разходите за връщането на незаконно 
пребиващите граждани на трета 
държава.

(7) За да се наложи общата забрана и да 
се възпират нарушенията, държавите-
членки следва да предвидят подходящи 
санкции. Те следва да включват парични
наказания. При определяне на размера 
на паричните наказания държавите-
членки могат да вземат предвид 
необходимостта от компенсиране на 
тежестта, произтичаща от 
задължението им да гарантират 
изплащането от страна на 
работодателите на всички дължими 
възнаграждения на незаконно 
наетите на работа граждани на 
трети държави и, по 
целесъобразност, разходите за 
изпращане на плащания със задна 
дата в държавата, в която се връща, 
е бил върнат или депортиран 
незаконно наетият на работа 
гражданин на трета държава.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) При всеки случай следва да се 
изисква от работодателя да плати на 
гражданите на трета държава всяко
дължимо възнаграждение за работата, 
която са извършили и всички дължими 
данъци и социалноосигурителни 
вноски.

(8) Във всеки случай следва да се 
изисква от работодателя да плати на 
гражданите на трета държава всички
дължими възнаграждения за работата, 
която са извършили. Ако 
възнаграждението не може да бъде 
определено, то следва по правило да се 
основава на минималната надница, 
установена в националното 
законодателство, или, ако в 
националното законодателство не е 
установена минимална надница, въз 
основа на равностойния размер на 
възнаграждението, който се счита за 
минимален доход, даващ право на 
гражданите на съответната държава-
членка да получават социална помощ в 
тази държава-членка, или въз основа на 
колективни договори или практики в 
съответния отрасъл в държавата-членка, 
в която е установен работодателят. От 
работодателя следва да се изисква 
също да заплаща, по целесъобразност, 
всички разходи, произтичащи от 
изпращането на дължими 
възнаграждения в държавата, в която 
се връща, е бил върнат или 
депортиран незаконно наетият на 
работа гражданин на трета 
държава.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) От работодателите следва да се 
изисква също да заплащат в 
държавата-членка, в която са 
установени, сума, равняваща се на 
данъците и социалноосигурителните 
вноски, които работодателят е щял 
да заплати, ако незаконно наетият 
на работа гражданин на трета 
държава е бил законно нает на 
работа.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С оглед на преобладаване на 
подизпълнителството в някои 
засегнати сектори е необходимо да се 
гарантира, че всички предприятия от 
подизпълнителската верига са 
отговорни заедно и поотделно да 
платят финансовите санкции срещу 
работодател в края на веригата, 
който е наел на работа незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава.

заличава се

Or. en
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Престъпление следва да е 
наказуемо с ефективни, 
пропорционални и разубеждаващи 
наказателни санкции, които следва да се 
прилагат и към юридически лица в 
цялата Общност, тъй като много 
работодатели са юридически лица.

(17) Престъпление следва да е 
наказуемо с ефективни, 
пропорционални и разубеждаващи 
наказания, които следва да се прилагат 
спрямо работодателите в цялата 
Общност, независимо дали същите са 
физически или юридически лица, 
включително спрямо юридическите 
представители на юридически лица.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се осигури достатъчно ниво
на правоприлагане и за да се избегнат 
значителни разлики в нивото на 
прилагане в държавите-членки, известна 
част от фирмите, установени във всяка 
държава-членка следва да бъдат 
инспектирани.

(20) За да се осигури задоволителна
степен на прилагане на настоящата 
директива и във възможно най-голяма 
степен да се намалят различията в 
степента на прилагане в държавите-
членки, известна част от стопанските 
предприятия, установени във всяка 
държава-членка, следва да бъдат 
инспектирани. Тези инспекции могат 
да се извършват в хода на други 
инспекционни дейности като 
контрол на спазването на 
разпоредбите за здравословни и 
безопасни условия на труд на 
работното място.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „наемане на работа“ означава 
упражняване на платени дейности за и
под ръководството на друго лице;

б) „наемане на работа“ означава 
упражняване на дейности, за които 
съгласно приложимото национално 
законодателство следва да бъде 
платено възнаграждение, за или под 
ръководството на работодател;

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „работодател“ означава всяко лице, 
включително юридическо лице, за 
което и под чието ръководство 
гражданин на трета държава изпълнява
платени дейности;

д) „работодател“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, за 
което или под чието ръководство 
гражданин на трета държава упражнява
дейности, за които съгласно 
приложимото национално 
законодателство следва да бъде 
платено възнаграждение. 
Настоящото определение важи за 
агенциите за временна трудова 
заетост;

Or. en

Обосновка

Employer should be defined as natural or legal person, including temporary employment 
agencies.



PE404.756v01-00 10/26 PA\718452BG.doc

BG

Изменение 10

Предложение за директива
Член 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) "юридическо лице"означава всяко 
образувание, притежаващо статус на 
юридическо лице съгласно 
приложимото национално 
законодателство, с изключение на 
държавни и публични органи при 
упражняването на държавна власт и 
на  международни публични 
организации.

Or. en

Обосновка

The Directive should not cover some legal persons, as State public bodies, and public 
international organisations.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „подизпълнител“ означава 
физическо или юридическо лице, на 
което е поверено изпълнението на 
всички или част от задълженията по 
предходния договор.

заличава се

Or. en
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Изменение 12

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изискват гражданите на трета 
държава да представят разрешително 
за пребиваване или друго разрешение за 
престой, валидно за срока на 
въпросното наемане на работа;

а) изискват от гражданите на трета 
държава, преди започване на работа,
да представят (не се отнася до 
българския текст) валидно
разрешително за пребиваване или друго 
разрешение за престой за срока на 
въпросното наемане на работа;

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) копират или запишат
съдържанието на разрешителното за 
пребиваване или друго разрешение за 
престой преди започването на работа;

б)  съхраняват за целия срок на 
трудовото правоотношение и поне 
година след това копие или запис на 
разрешителното за пребиваване или 
друго разрешение за престой, които да 
са на разположение за проверка от 
компетентните органи на 
държавите-членки;

Or. en

Обосновка

We consider necessary to keep the copy or record also for at least one year after the duration 
of the employment, in order to facilitate inspections.
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Изменение 14

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) пазят поне за времето на 
наемането на работа копията или 
записите, налични за проверка от 
компетентните органи на 
държавите-членки.

заличава се

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) уведомяват компетентните 
органи, определени от държавите-
членки, за започването и предвидения 
срок на трудовото правоотношение 
на граждани на трети държави в 
установен от държавите-членки 
срок, който, освен в надлежно 
обосновани случаи, е не по-дълъг от 
десет дни преди началото на 
трудовото правоотношение; 

Or. en

(This am takes up elements of paragraph 2)

Обосновка

To avoid the misunderstandings in implementation, national legislation should define 
deadline for notifying competent authorities.
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) уведомяват компетентните 
органи, определени от държавите-
членки, за прекратяването на 
трудовото правоотношение на 
граждани на трети държави в
установен от всяка държава-членка 
срок, който, освен в надлежно 
обосновани случаи, е не по-дълъг от 
десет дни преди прекратяването на 
трудовото правоотношение; 

Or. en

Обосновка

To avoid the misunderstandings in implementation, national legislation should define 
deadline for notifying competent authorities.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки задължават 
работодателите, действащи по 
линия на стопанска дейност или 
които са юридически лица, да 
уведомяват компетентните органи, 
определени от държавите-членки, 
както за началото и така и за края на 
наемането на работа на граждани на 
трета държава най–късно до една 
седмица.

заличава се

Or. en

(This provision is now taken account of by para 1 (ca) (new) as suggested by Parliament
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
работодателите се считат за изпълнили 
задължението си съгласно параграф 1,
буква а), освен ако документът, 
представен като разрешително за 
пребиваване или друго разрешение за 
престой е очевидно неверен.

3. Държавите-членки гарантират, че 
работодателите се считат за изпълнили 
задължението си съгласно параграф 1, 
(не се отнася до българския текст) 
освен ако в документа, представен като 
валидно разрешително за пребиваване 
или друго (не се отнася до българския 
текст) разрешение за престой, има 
нередности, които не биха могли да 
останат незабелязани от 
добросъвестен работодател или ако 
се установи, че работодателят 
обективно не е  могъл да знае за 
фалшифицирането на въпросния 
документ.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Следствие от изпълнението на 
задълженията на работодателите
Държавите-членки гарантират, че 
работодателите няма да отговарят 
за нарушаване на член 3, когато 
могат да покажат, че са изпълнили 
задълженията, определени в член 4. 

Or. en
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Обосновка

The article is obsolete.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) плащания на разходите за връщане 
на всеки незаконно нает на работа 
гражданин на трета държава в 
случаите, когато са проведени 
процедури по връщане.

заличава се

Or. en

Обосновка

On employers cannot be imposed responsibility for return of illegal migrants. The Directive 
should not bring upon the employers the cost of repatriation for each illegally employed third 
country national in those cases where return procedures are carried out. It is however 
admissible to impose financial penalties to the employers who employ illegally staying third 
country nationals, which would include also the cost of repatriation.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяко дължимо възнаграждение на 
незаконно наетия на работа гражданин 
на трета държава;

а) всяко дължимо възнаграждение на 
незаконно наетия на работа гражданин 
на трета държава; Приема се, че 
договореният размер на 
възнаграждението е минималната 
заплата, установена в националното 
законодателство, освен ако 
служителят не успее да докаже 
противното. В държавите-членки, 
където няма установени минимални 
заплати, договореният размер на 
възнаграждението се определя спрямо 
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минималния доход, даващ право на 
гражданите на съответната 
държава-членка да получават 
социална помощ в тази държава-
членка, или в съответствие с 
приложимите колективни договори 
или практики в съответния сектор,

Or. en

Обосновка

The payment of all the arrears of wages to the worker, with the presumption that the contract 
was signed for a period of at least six months, except on the cases where the opposite can be 
demonstrated by the employer, shall be paid out. In the case that the salary to be paid to the 
worker cannot be determined by other means, the calculation method will be based, at least, 
on the minimum wage or on the wage agreed collectively within a specific sector.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) сума, равностойна на всички данъци 
и социално осигурителни вноски, които 
работодателят би заплатил, в случай 
че гражданинът на трета държава е 
бил законно нает на работа, 
включително съответните 
административни глоби; и

Or. en

Обосновка

The payment of a certain amount, which will be equivalent to the taxes and social security 
contributions that the employer would have paid if the illegal worker had been employed 
legally, with the same presumption of a period of contract of at least six months that was 
stated in the previous case.
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) по целесъобразност, всички 
разходи, произтичащи от 
изпращането на плащания със задна 
дата в държавата, в която се връща, 
е бил върнат или депортиран 
гражданинът на трета държава. 

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел да се приложи параграф 1, 
буква а), държавите-членки:

2. С цел да се приложи параграф 1, 
буква а), държавите-членки създават
механизми за гарантиране, че 
необходимите процедури за изискване 
на дължимото възнаграждение се 
стартират автоматично, без да има 
нужда гражданинът на трета държава да 
предявява иск.

а) създадат механизми за гарантиране, 
че необходимите процедури за 
изискване на дължимото 
възнаграждение се стартират 
автоматично, без да има нужда 
гражданинът на трета държава да 
предявява иск;
б) въведат презумпцията за служебни 
отношения с продължителност най-
малко 6 месеца, освен ако работодателят 
не докаже друго.

2а. С цел да се приложи параграф 1, 
буква а) и б), държавите-членки 
въвеждат презумпцията за служебни 
отношения с продължителност най-
малко 6 месеца, освен ако работодателят 
или служителят не докажат друго.
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Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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).

заличава се

Or. en

Обосновка

Similar provision is included in Dir. 2004/81 EC concerning trafficked people. In this case -
except victims of trafficking in human being - covered by above mentioned regulation, such a 
regulation is considered as inappropriate.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че даден работодател, при 
извършването на стопанската дейност, 
може, ако е подходящо, да бъде 
предмет на следните мерки:

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че работодателите, които 
нарушават член 3 при извършването на 
стопанската дейност, по 
целесъобразност подлежат на
следните мерки:
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Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изключване от правото на обществени 
ползи, помощи или субсидии до пет 
години;

а) изключване от правото на обществени 
ползи, помощи или субсидии, в т.ч. 
финансиране от ЕС, управлявано от 
държавите-членки, за срок от 
максимум пет години;

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Член 8 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) временно или постоянно закриване на 
местата, използвани за извършване на 
нарушението.

г) временно или постоянно закриване на 
местата, използвани за извършване на 
нарушението, или временното или 
окончателно отнемане на 
разрешителното за упражняване на 
посочената стопанска дейност, в 
случай че това е оправдано, по-
специално поради сериозността на 
положението или процента нелегално 
наети на работа граждани на трети 
държави от съответния 
работодател.

Or. en
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Изменение 29

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Подизпълнителство

1. Когато работодателят е 
подизпълнител, държавите-членки 
гарантират, че главният изпълнител 
и всеки междинен подизпълнител са 
отговорни да изплатят:
а) всички санкции, наложени съгласно 
член 6 и
б) всички плащания със задна дата, 
дължими съгласно член 7.
2. Главният изпълнител и всеки 
междинен подизпълнител са 
отговорни, съгласно параграф 1, 
заедно и поотделно, без това да засяга 
разпоредбите на националното 
законодателство по отношение на 
правото на регресен иск или обратен 
иск.

Or. en

Обосновка

Mixing  up a service provision relationship between companies (subject to commercial and or 
civil law) with an employment relationship within a company between the employer and his 
employees (subject to labour law) would not create a good ground for extending liability of 
the main contractor for subcontractors. Practically no legal person could be responsible for 
other. The real problem of the chain of subcontractors should be solved by inspections.
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Изменение 30

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) нарушението продължава или е 
повторено, след като компетентни 
национални органи и съдилища в 
рамките на две години са открили на 
два пъти, че работодателят е 
нарушил член 3;

а) нарушението продължава или е 
повторено, след като компетентни 
национални органи и съдилища са 
приели две отделни окончателни 
решения, според които 
работодателят е признат за 
отговорен за нарушаването на член 3, 
и тези решения се отнасят до факти, 
които са настъпили в рамките на две 
години; 

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нарушението е по-отношение на 
значителен брой незаконно наети на 
работа граждани на трета държава. 
Такъв е случаят, ако поне четирима 
граждани на трета държава са наети на 
работа незаконно;

б) нарушението е по отношение на 
значителен брой незаконно наети на 
работа граждани на трета държава. 
Такъв е случаят, ако поне четирима 
граждани на трета държава са наети на 
работа незаконно;

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
участието или подбудата на 

2. Държавите-членки гарантират, че 
участието или съучастието, подбудата 
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поведението, упоменато в параграф 1, 
представляват престъпления.

или укриването на поведението, 
упоменато в параграф 1, съставляват
престъпление. 

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 13 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изключване от правото на обществени 
ползи или помощи;

а) изключване от правото на обществени 
ползи, помощи или субсидии, в т.ч. 
финансиране от ЕС, управлявано от 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. По отношение на 
престъпленията, уредени в член 10, 
параграф 1, буква г) на настоящата 
директива, държавите-членки, 
съгласно 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 били обект на 
трафик на хора и които сътрудничат 
в производството срещу 
работодателя.

Or. en
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Изменение 35

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
най-малко 10% от фирмите, 
установили се на тяхна територия, 
годишно са предмет на инспекции за 
контролиране на наемането на работа на 
незаконно пребиващи граждани на трета 
държава.

1. Държавите-членки гарантират, че на 
тяхната територия се извършват 
ефективни и подходящи инспекции за 
контролиране на наемането на работа на 
незаконно пребиващи граждани на трета 
държава.

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изборът на фирмите, които ще 
бъдат инспектирани е въз основа на 
оценка на риска, която се прави от 
компетентните органи в държавите-
членки, като се вземат предвид 
фактори като сектора, в който 
работи фирмата, и нарушения в 
миналото.

2. Въз основа на оценките на риска, 
държавите-членки редовно 
установяват секторите на дейност, 
където наемането на работа на 
граждани на трета държава е често 
срещана практика на тяхна 
територия. Държавите-членки 
оповестяват установените сектори 
вследствие на оценките на риска.

Or. en

Обосновка

Member States should assess the risk of concentration of employing illegal immigrants in 
different sectors. This would help to concentrate the inspections in those sectors, where risk is 
higher, what allows decreasing the requested percentage of inspection. This could contribute 
to lowering the costs of implementing measures foreseen by this Directive.
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За всеки от секторите, 
установени съгласно параграф 2, 
държавите-членки гарантират, при 
спазване на условията на параграф 2б, 
че поне 5% от местата на работа 
годишно подлежат на инспекции с 
цел  контролиране на наемането на 
работа на незаконно пребиващи 
граждани на трета държава.

Or. en

Обосновка

Member States should assess the risk of concentration of employing illegal immigrants in 
different sectors. This would help to concentrate the inspections in those sectors, where risk is 
higher, what allows decreasing the requested percentage of inspection. This could contribute 
to lowering the costs of implementing measures foreseen by this Directive.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки достигат 
равнището от 5%, посочено в 
параграф 2а, не по-късно от ...* 
*три години от датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 39

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. По отношение на 
командированите работници, които 
са граждани на трета държава, 
службите за инспекция на 
държавите-членки могат да 
използват сътрудничеството и 
обмена на информация, предвидени в 
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, за да проверят дали 
гражданите на трети държави са 
законно наети на работа в 
държавата-членка на произход.
ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1

Or. en

Изменение 40

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 три 
години след това държавите-членки 
предават информация на Комисията за 
изпълнението на настоящата директива 
под формата на доклад, който включва 
секторите, установени съгласно член 
15, параграф 2, цифрите и резултатите 
от инспекциите, проведени съгласно
член 15, параграф 3 и подробности за 
мерките, приложени съгласно член 8.
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Or. en

Изменение 41

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Въз основа на тези доклади, в срок от 
дванадесет месеца от получаването 
на представените от държавите-
членки доклади, Комисията внася 
доклад в Европейския парламент и 
Съвета. Този доклад може да бъде 
придружен от предложения за 
изменение на настоящата директива.

Or. en
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