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Изменение 78
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Приемането на научни работници е 
удачно да бъде улеснено посредством 
процедура за прием, която не зависи от 
правоотношенията с изследователската 
организация домакин, както и чрез 
премахването на изискването за 
разрешение за работа, което 
понастоящем е необходимо, в 
допълнение към разрешението за 
постоянно пребиваване или 
дългосрочната виза . Тази 
процедура следва да се основава на 
сътрудничество между 
научноизследователски организации и 
имиграционните органи в държавите 
членки. Тя следва да предоставя на 
първите ключова роля в процедурата за 
прием с оглед на улесняване и 
ускоряване на приема и уреждането на 
постоянно пребиваване на научни 
работници от трети страни в Съюза , 
като същевременно се запазват 
прерогативите на държавите членки по 
отношение на имиграционната 
политика. Научноизследователските 
организации, предварително одобрени 
от държавите членки, следва да имат 
възможност да сключат споразумение за 
прием с гражданин на трета страна за 
целите на извършване на 
научноизследователски проект.
Държавите членки, на основата на това 
споразумение за прием, следва да 
издават разрешение , ако са изпълнени 
условията за влизане и пребиваване в 
страната.

(9) Приемането на научни работници е 
удачно да бъде улеснено посредством 
процедура за прием, която не зависи от 
правоотношенията с изследователската 
организация домакин, както и чрез 
премахването на изискването за 
разрешение за работа, което 
понастоящем е необходимо, в 
допълнение към разрешението за 
постоянно пребиваване или 
дългосрочната виза . Тази 
процедура следва да се основава на 
сътрудничество между 
научноизследователски организации и 
имиграционните органи в държавите 
членки. Тя следва да предоставя на 
първите ключова роля в процедурата за 
прием с оглед на улесняване и 
ускоряване на приема и уреждането на 
постоянно пребиваване на научни 
работници от трети страни в Съюза , 
като същевременно се запазват 
прерогативите на държавите членки по 
отношение на имиграционната 
политика. Научноизследователските 
организации, предварително одобрени 
от държавите членки, следва да имат 
възможност да сключат споразумение за 
прием, включително при 
необходимост трудов договор, с 
гражданин на трета страна за целите на 
извършване на научноизследователски 
проект. Държавите членки, на 
основата на това споразумение за 
прием, следва да издават разрешение , 
ако са изпълнени условията за влизане и 
пребиваване в страната.

Or. en
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Изменение 79
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел Съюзът да стане по-
привлекателен за научни 
работници, граждани на трети 
страни, членовете на семействата на 
научните работници, така както са 
определени в Директива 2003/86/ЕО на 
Съвета ат 22 септември 2003 г. относно 
правото на събиране на 
семейството, следва да бъдат приети с 
тях. Те следва да се възползват от 
разпоредбите за мобилност в рамките на 
Съюза и да имат също така достъп до 
пазара на труда.

(11) С цел Съюзът да стане по-
привлекателен за научни работници и 
студенти, граждани на трети 
страни, членовете на семействата на 
научните работници и студентите, 
така както са определени в Директива 
2003/86/ЕО на Съвета ат 22 септември 
2003 г. относно правото на събиране на 
семейството, следва да бъдат приети с 
тях. Те следва да се възползват от 
разпоредбите за мобилност в рамките на 
Съюза и да имат също така достъп до 
пазара на труда.

Or. en

Изменение 80
Надя Хирш

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел Съюзът да стане по-
привлекателен за научни
работници, граждани на трети 
страни, членовете на семействата на 
научните работници, така както са 
определени в Директива 2003/86/ЕО на 
Съвета ат 22 септември 2003 г. относно 
правото на събиране на 
семейството, следва да бъдат приети с 
тях. Те следва да се възползват от 
разпоредбите за мобилност в рамките на 

(11) С цел Съюзът да стане по-
привлекателен за научни 
работници, граждани на трети 
страни, членовете на семействата на 
научните работници, така както са 
определени в Директива 2003/86/ЕО на 
Съвета ат 22 септември 2003 г. относно 
правото на събиране на 
семейството, следва да бъдат приети с 
тях. Те следва да се възползват от 
разпоредбите за мобилност в рамките на 
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Съюза и да имат също така достъп до 
пазара на труда.

Съюза и да имат също така достъп до 
пазара на труда. Освен това 
държавите членки следва да 
разгледат възможността за 
създаване на информационни 
центрове в трети страни, както и на 
тяхна територия, в които научни 
работници, студенти, стажанти и 
работещите като „au pair“ лесно да 
могат да получат цялата 
информация, свързана с техните 
права по отношение на достъпа до 
пазара на труда, социалното 
осигуряване и разрешенията за 
пребиваване.

Or. en

Изменение 81
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато това е уместно, държавите 
членки следва да се насърчават да
третират кандидатите за докторска 
степен като научни работници.

(12) Когато това е уместно, държавите 
членки следва да третират кандидатите 
за докторска степен като научни 
работници и учениците в средните 
училища за професионално обучение 
като студенти.

Or. en

Изменение 82
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато това е уместно, държавите 
членки следва да се насърчават да 
третират кандидатите за докторска 
степен като научни работници.

(12) Когато това е уместно, държавите 
членки следва да се насърчават да 
третират кандидатите за докторска 
степен като научни работници, но 
държавите членки могат също да 
разглеждат други образователни 
степени или практически опит като 
адекватни за конкретните 
изследователски цели.

Or. en

Изменение 83
Надя Хирш

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Държавите членки могат да налагат 
такси на подаващите молби за 
разрешения за обработката им. Таксите 
следва да бъдат пропорционални на 
целта на престоя.

(25) Държавите членки могат да налагат 
такси на подаващите молби за 
разрешения за обработката им. Таксите 
следва да бъдат пропорционални на 
целта на престоя, за да се подчертае 
приветливото отношение и да се 
избегне всякакъв възпиращ ефект.

Or. en

Изменение 84
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Приемът може да бъде отказан по 
надлежно обосновани причини. По-

(28) Приемът може да бъде отказан по 
надлежно обосновани причини. По-
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специално приемът може да бъде 
отказан, ако определена държава членка 
счете на основата на оценка на 
фактите в даден индивидуален случай , 
че съответният гражданин на трета 
страна представлява потенциална 
заплаха за обществения ред,
обществената сигурност или 
общественото здраве .

специално приемът може да бъде 
отказан, ако определена държава членка 
счете на основата на оценка на 
фактите в даден индивидуален случай , 
че съответният гражданин на трета 
страна представлява потенциална 
заплаха за обществения ред или
обществената сигурност.

Or. en

Изменение 85
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Националните органи следва да 
уведомят гражданите на трети страни, 
които кандидатстват за прием в 
държавите членки по тази директива, за 
решението, взето по молбата им. Те 
следва да го направят в писмена форма 
възможно най-бързо и най-късно до 60
дни от датата на подаване на молбата 
или възможно най-бързо и най-късно до
30 дни от датата на подаване на 
молбата, когато става въпрос за научни 
работници и студенти, обхванати от 
програми на Съюза, включващи мерки 
за мобилност.

(30) Националните органи следва да 
уведомят гражданите на трети страни, 
които кандидатстват за прием в 
държавите членки по тази директива, за 
решението, взето по молбата им. Те 
следва да го направят в писмена форма 
възможно най-бързо и най-късно до 90
дни от датата на подаване на молбата 
или възможно най-бързо и най-късно до
45 дни от датата на подаване на 
молбата, когато става въпрос за научни 
работници и студенти, обхванати от 
програми на Съюза, включващи мерки 
за мобилност.

Or. en

Изменение 86
Надя Хирш

Предложение за директива
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Мобилността в рамките на Съюза 
на научни работници, студенти и
платени стажанти — граждани на 
трети страни , трябва да се улесни . По 
отношение на научните работници 
настоящата директива следва да 
подобри правилата, свързани с периода, 
за който разрешението, издадено от 
първата държава членка, трябва да 
обхваща пребиваване във втора държава 
членка, без да е необходимо ново 
споразумение за прием. Трябва да бъдат 
направени подобрения по отношение на 
положението на студентите и новата 
група на платените стажанти, като им се 
позволи да пребивават във втора 
държава членка за периоди между три и 
шест месеца, ако изпълняват общите 
условия, посочени в директивата. За 
стажантите от трети страни, идващи в 
Съюза посредством 
вътрешнокорпоративен трансфер, в 
съответствие с [Директива 2013/хх/ЕС 
за вътрешнокорпоративните трансфери] 
следва да се прилагат специални 
разпоредби за мобилност в рамките на 
Съюза, съобразени с естеството на 
техния трансфер.

(31) Мобилността в рамките на Съюза 
на научни работници, студенти, 
платени и неплатени стажанти —
граждани на трети страни, трябва да се 
улесни . По отношение на научните 
работници настоящата директива следва 
да подобри правилата, свързани с 
периода, за който разрешението, 
издадено от първата държава членка, 
трябва да обхваща пребиваване във 
втора държава членка, без да е 
необходимо ново споразумение за 
прием. Трябва да бъдат направени 
подобрения по отношение на 
положението на студентите и новата 
група на платените стажанти, като им се 
позволи да пребивават във втора 
държава членка за периоди между три и 
шест месеца, ако изпълняват общите 
условия, посочени в директивата. За 
стажантите от трети страни, идващи в 
Съюза посредством 
вътрешнокорпоративен трансфер, в 
съответствие с [Директива 2013/хх/ЕС 
за вътрешнокорпоративните трансфери] 
следва да се прилагат специални 
разпоредби за мобилност в рамките на 
Съюза, съобразени с естеството на 
техния трансфер.

Or. en

Изменение 87
Надя Хирш

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се даде възможност 
на студентите от трети страни да 
покриват по-добре част от разходите за 

(33) За да се даде възможност 
на студентите от трети страни да 
покриват по-добре част от разходите за 
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своето образование, следва да им се 
предостави по-голям достъп до пазара 
на труда при условията, изложени в 
настоящата директива , като им се 
позволи да работят минимум 20 часа на 
седмица . Принципът за достъп на 
студентите до пазара на труда следва да 
се превърне в общо правило.
Независимо от това, в изключителни 
случаи държавите членки следва да 
могат да се съобразяват с 
положението на своя национален 
пазар на труда , при все че това не 
може да доведе до цялостно отричане 
на правото на полагане на труд .

своето образование, следва да им се 
предостави по-голям достъп до пазара 
на труда при условията, изложени в 
настоящата директива , като им се 
позволи да работят минимум 20 часа на 
седмица . Принципът за достъп на 
студентите до пазара на труда следва да 
се превърне в общо правило.

Or. en

Изменение 88
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се даде възможност 
на студентите от трети страни да 
покриват по-добре част от разходите за
своето образование, следва да им се 
предостави по-голям достъп до пазара 
на труда при условията, изложени в 
настоящата директива , като им се 
позволи да работят минимум 20 часа на 
седмица . Принципът за достъп на 
студентите до пазара на труда следва да 
се превърне в общо правило.
Независимо от това, в изключителни 
случаи държавите членки следва да 
могат да се съобразяват с положението 
на своя национален пазар на труда , при 
все че това не може да доведе до 
цялостно отричане на правото на 
полагане на труд .

(33) За да се даде възможност 
на студентите от трети страни да 
покриват по-добре част от разходите за 
своето образование, следва да им се 
предостави по-голям достъп до пазара 
на труда при условията, изложени в 
настоящата директива , като им се 
позволи да работят минимум 10 часа на 
седмица . Принципът за достъп на 
студентите до пазара на труда следва да 
се превърне в общо правило.
Независимо от това, в изключителни 
случаи държавите членки следва да 
могат да се съобразяват с положението 
на своя национален пазар на труда , при 
все че това не може да доведе до 
цялостно отричане на правото на 
полагане на труд .

Or. en
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Изменение 89
Надя Хирш

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като част от стремежа да се 
осигури добре квалифицирана работна 
ръка в бъдеще, държавите членки следва 
да позволят на студентите, които 
завършват образованието си в Съюза, да 
останат на тяхна територия с 
намерението да открият възможности за 
работа или за започване на собствен 
бизнес за срок от 12 месеца след 
изтичането на първоначалното 
разрешение. Те следва да разрешат 
същото и на научните работници след 
приключването на 
научноизследователския им проект, 
описан в споразумението за прием. Това 
обаче не следва да се равнява на 
автоматично право на достъп до пазара 
на труда или за започване на собствен 
бизнес. От студентите и научните 
работници може да се изиска да 
предоставят доказателства в 
съответствие с член 24.

(34) Като част от стремежа да се 
осигури добре квалифицирана работна 
ръка в бъдеще, държавите членки следва 
да позволят на студентите, които 
завършват образованието си в Съюза, да 
останат на тяхна територия с 
намерението да открият възможности за 
работа или за започване на собствен 
бизнес за срок от поне 18 месеца след 
изтичането на първоначалното 
разрешение. Те следва да разрешат 
същото и на научните работници след 
приключването на 
научноизследователския им проект, 
описан в споразумението за прием. Това 
обаче не следва да се равнява на 
автоматично право на достъп до пазара 
на труда или за започване на собствен 
бизнес. От студентите и научните 
работници може да се изиска да 
предоставят доказателства в 
съответствие с член 24.

Or. en

Изменение 90
Имър Костело

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Като част от стремежа да се 
осигури добре квалифицирана работна 
ръка в бъдеще, държавите членки следва 

(34) За да се повиши 
привлекателността на държавите 
членки като дестинация за обучение и 
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да позволят на студентите, които 
завършват образованието си в Съюза, да 
останат на тяхна територия с 
намерението да открият възможности за 
работа или за започване на собствен 
бизнес за срок от 12 месеца след 
изтичането на първоначалното 
разрешение. Те следва да разрешат 
същото и на научните работници след 
приключването на 
научноизследователския им проект, 
описан в споразумението за прием. Това 
обаче не следва да се равнява на 
автоматично право на достъп до пазара 
на труда или за започване на собствен 
бизнес. От студентите и научните 
работници може да се изиска да 
предоставят доказателства в 
съответствие с член 24.

като част от стремежа да се осигури 
добре квалифицирана работна ръка в 
бъдеще, държавите членки следва да 
позволят на студентите, които 
завършват образованието си в Съюза, да 
останат на тяхна територия с 
намерението да открият възможности за 
работа или за започване на собствен 
бизнес за срок от 12 месеца след 
изтичането на първоначалното 
разрешение. Те следва да разрешат 
същото и на научните работници след 
приключването на 
научноизследователския им проект, 
описан в споразумението за прием. Това 
обаче не следва да се равнява на 
автоматично право на достъп до пазара 
на труда или за започване на собствен 
бизнес. От студентите и научните 
работници може да се изиска да 
предоставят доказателства в 
съответствие с член 24.

Or. en

Изменение 91
Надя Хирш

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат 
компетентността на държавите 
членки да регулират обема на 
приетите граждани на трети 
страни с цел трудова заетост.

заличава се

Or. en

Изменение 92
Сари Есаях
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Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да стане Съюзът по-
привлекателен за научни работници, 
студенти, ученици, стажанти, 
доброволци и работещи по програми „аu 
pair“ от трети страни, е важно към тях 
да има справедливо отношение в 
съответствие с член 79 от Договора.
Тези групи имат право на равно 
третиране с гражданите на приемащата 
държава членка съгласно Директива 
2011/98/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 декември 2011 година 
относно единна процедура за 
кандидатстване на граждани на трети 
държави за единно разрешение за 
пребиваване и работа на територията на 
държава членка и относно общ набор от 
права за работници от трети държави, 
законно пребиваващи в държава членка
В допълнение към правата, 
предоставени по Директива 
2011/98/ЕС, за научните работници 
от трети страни следва да се 
поддържат по-благоприятни права на 
равно третиране с гражданите на 
приемащата държава членка по 
отношение на клоновете на 
социалната сигурност, определени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за 
социална сигурност Понастоящем 
директивата предвижда възможност за 
държавите членки да ограничават 
равното третиране по отношение на 
клоновете на социалната сигурност, 
включително семейните обезщетения, и 
тази възможност за ограничаване може 
да засегне научните работници. В 
допълнение, независимо от това дали 
правото на Съюза или националното 
право на държавата членка домакин 
предоставя достъп до трудовия пазар на 

(36) За да стане Съюзът по-
привлекателен за научни работници, 
студенти, ученици, стажанти, 
доброволци и работещи по програми „аu 
pair“ от трети страни, е важно към тях 
да има справедливо отношение в 
съответствие с член 79 от Договора.
Някои от тези групи имат право на 
равно третиране с гражданите на 
приемащата държава членка съгласно 
Директива 2011/98/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 декември 
2011 година относно единна процедура 
за кандидатстване на граждани на трети 
държави за единно разрешение за 
пребиваване и работа на територията на 
държава членка и относно общ набор от 
права за работници от трети държави, 
законно пребиваващи в държава членка
Понастоящем Директива 2011/98/ЕС 
предвижда възможност за държавите 
членки да ограничават равното 
третиране по отношение на клоновете 
на социалната сигурност, включително 
семейните обезщетения, и тази 
възможност за ограничаване следва да 
се прилага и за научните работници. В 
допълнение, независимо от това дали 
правото на Съюза или националното 
право на държавата членка домакин 
предоставя достъп до трудовия пазар на 
ученици, доброволци, неплатени 
стажанти и работещи по програми „аu 
pair“ от трети страни, те следва да се 
ползват от еднакви права с гражданите 
на държавата членка домакин по 
отношение на достъпа до стоки и услуги 
и предоставяните на обществеността 
стоки и услуги.
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ученици, доброволци, неплатени 
стажанти и работещи по програми „аu 
pair“ от трети страни, те следва да се 
ползват от еднакви права с гражданите 
на държавата членка домакин по 
отношение на достъпа до стоки и услуги 
и предоставяните на обществеността 
стоки и услуги.

Or. en

Изменение 93
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да стане Съюзът по-
привлекателен за научни работници, 
студенти, ученици, стажанти, 
доброволци и работещи по програми „аu 
pair“ от трети страни, е важно към тях 
да има справедливо отношение в 
съответствие с член 79 от Договора.
Тези групи имат право на равно 
третиране с гражданите на приемащата 
държава членка съгласно Директива 
2011/98/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 декември 2011 година 
относно единна процедура за 
кандидатстване на граждани на трети 
държави за единно разрешение за 
пребиваване и работа на територията на 
държава членка и относно общ набор от 
права за работници от трети държави, 
законно пребиваващи в държава членка
В допълнение към правата, 
предоставени по Директива 2011/98/ЕС, 
за научните работници от трети страни 
следва да се поддържат по-
благоприятни права на равно третиране 
с гражданите на приемащата държава 
членка по отношение на клоновете на 

(36) За да стане Съюзът по-
привлекателен за научни работници, 
студенти, ученици, стажанти, 
доброволци и работещи по програми „аu 
pair“ от трети страни, е важно към тях 
да има справедливо отношение в 
съответствие с член 79 от Договора.
Тези групи имат право на равно 
третиране с гражданите на приемащата 
държава членка съгласно Директива 
2011/98/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 декември 2011 година 
относно единна процедура за 
кандидатстване на граждани на трети 
държави за единно разрешение за 
пребиваване и работа на територията на 
държава членка и относно общ набор от 
права за работници от трети държави, 
законно пребиваващи в държава членка
В допълнение към правата, 
предоставени по Директива 2011/98/ЕС, 
за научните работници от трети страни 
следва да се поддържат по-
благоприятни права на равно третиране 
с гражданите на приемащата държава 
членка по отношение на клоновете на 
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социалната сигурност, определени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за социална 
сигурност Понастоящем директивата 
предвижда възможност за държавите 
членки да ограничават равното 
третиране по отношение на клоновете 
на социалната сигурност, включително 
семейните обезщетения, и тази 
възможност за ограничаване може да 
засегне научните работници. В 
допълнение, независимо от това дали 
правото на Съюза или националното 
право на държавата членка домакин 
предоставя достъп до трудовия пазар на 
ученици, доброволци, неплатени 
стажанти и работещи по програми „аu 
pair“ от трети страни, те следва да се 
ползват от еднакви права с гражданите 
на държавата членка домакин по 
отношение на достъпа до стоки и услуги 
и предоставяните на обществеността 
стоки и услуги.

социалната сигурност, определени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за социална 
сигурност Понастоящем директивата 
предвижда възможност за държавите 
членки да ограничават равното 
третиране по отношение на клоновете 
на социалната сигурност, включително 
семейните обезщетения, и тази 
възможност за ограничаване може да 
засегне научните работници. Други 
групи, обхванати от настоящата 
директива, следва също да имат право 
на равно третиране с гражданите по 
отношение на правото на социално 
осигуряване. В допълнение, независимо 
от това дали правото на Съюза или 
националното право на държавата 
членка домакин предоставя достъп до 
трудовия пазар на ученици, доброволци, 
неплатени стажанти и работещи по 
програми „аu pair“ от трети страни, те 
следва да се ползват от еднакви права с 
гражданите на държавата членка 
домакин по отношение на достъпа до 
стоки и услуги и предоставяните на 
обществеността стоки и услуги.

Or. en

Изменение 94
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „ неплатен стажант “ означава 
гражданин на трета страна, приет на 
територията на държава членка за 
определен период на стаж съгласно 
националното законодателство на 
въпросната държава членка ;

д) „ неплатен стажант“ означава 
гражданин на трета страна, приет на 
територията на държава членка за 
определен период на стаж като част 
от неговото образование съгласно 
националното законодателство на 
въпросната държава членка ;
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Or. en

Изменение 95
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „платен стажант“ означава гражданин 
на трета страна, приет на територията на 
държава членка за определен период на 
стаж, за който той получава 
възнаграждение съгласно националното 
законодателство на въпросната държава 
членка;

е) „платен стажант“ означава гражданин 
на трета страна, приет на територията на 
държава членка за определен период на 
стаж, за който той получава 
възнаграждение съгласно националното 
законодателство на въпросната държава 
членка и/или приложимото 
колективно споразумение в 
държавата членка;

Or. en

Изменение 96
Джийн Ламбърт, Малика Бенараб-Ату
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „доброволец“ означава гражданин на 
трета страна, приет на територията на 
държава членка за участието в призната 
доброволческа програма;

ж) „доброволец“ означава гражданин на 
трета страна, приет на територията на 
държава членка за участието в призната 
доброволческа програма, който 
извършва дейности, предприемани 
доброволно въз основа на собствен 
свободен избор и мотивация на 
лицето, без интерес от финансова 
изгода, и в името на кауза, при която 
основната цел не е печалба в полза на 
доброволците, а на онези, получаващи 
услуги от доброволческо сдружение, 
общностите и обществото като 
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цяло;

Or. en

Изменение 97
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „работещ като „au pair“ означава 
гражданин на трета страна, приет
временно от семейство на територията 
на държава членка в замяна на 
полагането на лека домашна работа и
грижи за деца, с цел подобряването на 
лингвистичните му умения и знанията 
му за приемащата държава;

и) „работещ като „au pair“ означава
млад гражданин на трета страна, приет
за определен период от време от
приемащо семейство на територията на 
държава членка в замяна на полагането 
на лека домашна работа и/или грижи за 
деца, с цел подобряването на 
лингвистичните му умения и знанията 
му за приемащата държава;

Or. en

Изменение 98
Джийн Ламбърт, Малика Бенараб-Ату 
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „работещ като „au pair“ означава 
гражданин на трета страна, приет 
временно от семейство на територията 
на държава членка в замяна на 
полагането на лека домашна работа и
грижи за деца, с цел подобряването на 
лингвистичните му умения и знанията 
му за приемащата държава;

и) „работещ като „au pair“ означава 
гражданин на трета страна, приет 
временно от семейство на територията 
на държава членка в замяна на 
полагането на лека домашна работа
и/или грижи за деца, с цел 
подобряването на лингвистичните му 
умения и знанията му за приемащата 
държава;

Or. en
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Изменение 99
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 3 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „научноизследователска 
организация“ означава държавна или 
частна организация, която провежда 
научни изследвания и която е одобрена 
за целите на настоящата директива от 
държава членка в съответствие със 
законодателството или 
административната практика на 
последната;

к) „научноизследователска 
организация“ означава държавна или 
частна организация или дружество,
която провежда научни изследвания и 
която е одобрена за целите на 
настоящата директива от държава 
членка в съответствие със 
законодателството или 
административната практика на 
последната;

Or. en

Изменение 100
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 3 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „възнаграждение“ означава 
заплащането, под каквато и да е форма, 
получено в замяна на предоставени 
услуги и което според националното 
законодателство или дадена 
установена практика се счита за 
съставен елемент от трудово 
правоотношение;

м) „възнаграждение“ означава 
заплащането, под каквато и да е форма, 
получено в замяна на предоставени 
услуги и което според националното 
законодателство и/или приложимото 
колективно споразумение се счита за 
съставен елемент от трудово 
правоотношение;

Or. en

Изменение 101
Сари Есаях
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) двустранни или многостранни 
споразумения, сключени между една 
или няколко държави членки и една или 
няколко трети страни.

б) двустранни или многостранни 
споразумения между една или няколко 
държави членки и една или няколко 
трети страни.

Or. en

Изменение 102
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага, без 
да накърнява правото на държавите 
членки да приемат или да прилагат по-
благоприятни разпоредби за лицата, за 
които тя се прилага, по отношение на 
членове 21, 22, 23, 24, 25 и 29, особено в 
контекста на партньорствата за 
мобилност.

2. Настоящата директива се прилага, без 
да накърнява правото на държавите 
членки да приемат или да прилагат по-
благоприятни разпоредби за лицата, за 
които тя се прилага.

Or. en

Изменение 103
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага, без 
да накърнява правото на държавите 
членки да приемат или да прилагат по-

2. Настоящата директива се прилага, без 
да накърнява правото на държавите 
членки да приемат или да прилагат по-
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благоприятни разпоредби за лицата, за 
които тя се прилага, по отношение на 
членове 21, 22, 23, 24, 25 и 29, особено в 
контекста на партньорствата за 
мобилност .

благоприятни разпоредби за лицата, за 
които тя се прилага.

Or. en

Изменение 104
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да разполага със здравна застраховка, 
покриваща всички рискове, срещу 
които гражданите на съответната 
държава членка обичайно са осигурени ;

в) да разполага със здравна застраховка, 
покриваща рисковете, срещу които 
гражданите на съответната държава 
членка обичайно са осигурени ;

Or. en

Изменение 105
Джийн Ламбърт, Малика Бенараб-Ату
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) по искане на държавата членка да 
представи доказателство, че за времето 
на своя престой разполага с достатъчно 
средства за покриване на разноските си 
за издръжка, обучение и завръщане, без 
това да засяга индивидуалното 
разглеждане на всеки отделен случай.

е) по искане на държавата членка да 
представи доказателство, че за времето 
на своя престой разполага с достатъчно 
средства за покриване на разноските си 
за издръжка, обучение и завръщане, без 
това да засяга индивидуалното 
разглеждане на всеки отделен случай.
Представянето на такива 
доказателства не е необходимо, ако 
гражданинът на трета страна 
получава безвъзмездни средства или 
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стипендия, ако е получил гаранция за 
финансово подпомагане от 
приемащото семейство, твърдо 
предложение за работа, предложение 
от организация, изпълняваща 
програма за ученически обмен, или 
доставчик на доброволчески услуги;

Or. en

Изменение 106
Сари Есаях

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да представи споразумение за прием, 
подписано с научноизследователска 
организация в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2;

а) да представи споразумение за прием, 
подписано с научноизследователска 
организация в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, и трудов договор, 
когато съгласно националното 
законодателство съществува трудово 
правоотношение или удостоверение 
за стипендия;

Or. en

Изменение 107
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да 
приемат, в съответствие с 
националните си законодателства, 
молба, подадена от съответния 
гражданин на трета страна, когато той 
вече се намира на тяхна територия.

5. Държавите членки разглеждат, в 
съответствие с националните си 
законодателства, молба, подадена от 
съответния гражданин на трета страна, 
когато той вече се намира на тяхна 
територия.
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Or. en

Изменение 108
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки определят дали 
молбите за разрешения за пребиваване 
се подават от научния работник или от 
съответната научноизследователска 
организация.

6. Държавите членки определят дали 
молбите за разрешения за пребиваване 
се подават от научния работник и от 
съответната научноизследователска 
организация.

Or. en

Изменение 109
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 8 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Дадена държава членка, освен 
другите взети мерки, би могла да откаже 
да поднови или да вземе решение да 
оттегли одобрението си на 
научноизследователска организация, 
която вече не отговаря на условията, 
предвидени в параграфи 2, 3 и 4, както и 
в случаи, когато одобрението е 
придобито с измама или когато 
научноизследователска организация е 
подписала споразумение за прием с 
гражданин на трета страна посредством 
измамни действия или небрежно.
Когато одобрение бъде отказано или 
оттеглено, на засегнатата организация 
може да бъде забранено да кандидатства 
повторно за одобрение за срок до пет 
години от датата на публикуването на 

6. Дадена държава членка, освен 
другите взети мерки, би могла да откаже 
да поднови или да вземе решение да 
оттегли одобрението си на 
научноизследователска организация, 
която вече не отговаря на условията, 
предвидени в параграфи 2, 3 и 4, както и 
в случаи, когато одобрението е 
придобито с измама или когато 
научноизследователска организация е 
подписала споразумение за прием с 
гражданин на трета страна посредством 
измамни действия или умишлено.
Когато одобрение бъде отказано или 
оттеглено, на засегнатата организация 
може да бъде забранено да кандидатства 
повторно за одобрение за срок до пет 
години от датата на публикуването на 
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решението за оттегляне или 
неподновяване.

решението за оттегляне или 
неподновяване.

Or. en

Изменение 110
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) информация относно правната връзка 
между научноизследователската 
организация и научния работник;

д) информация относно правната връзка
или трудовото правоотношение
между научноизследователската 
организация и научния работник;

Or. en

Изменение 111
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да е подписал споразумение за стаж, 
когато е приложимо, одобрено от 
компетентния орган на съответната 
държава членка в съответствие с 
националното й законодателство или 
съгласно административната й 
практика, за стаж в предприятие от 
обществения или частния сектор или 
обществено или частно заведение за 
професионално обучение, признато в 
държавата членка в съответствие с 
националното й законодателство или 
съгласно административната й 
практика.

a) като част от образованието си да е 
подписал споразумение за стаж, когато 
е приложимо, одобрено от 
компетентния орган на съответната 
държава членка в съответствие с 
националното й законодателство или 
съгласно административната й 
практика, за стаж в предприятие от 
обществения или частния сектор или 
обществено или частно заведение за 
професионално обучение, признато в 
държавата членка в съответствие с 
националното й законодателство или 
съгласно административната й 
практика.
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Or. en

Изменение 112
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да докаже, ако държавата членка 
го изисква, че има подходящо 
предишно образование, квалификации 
или професионален опит в областта, 
за да бъде стажът полезен за него.

заличава се

Or. en

Изменение 113
Джийн Ламбърт, Малика Бенараб-Ату
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да докаже, ако държавата членка 
го изисква, че има подходящо 
предишно образование, квалификации 
или професионален опит в областта, 
за да бъде стажът полезен за него.

заличава се

Or. en

Изменение 114
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да докаже, ако държавата членка го 
изисква, че има подходящо предишно 
образование, квалификации или 
професионален опит в областта, за 
да бъде стажът полезен за него.

б) да докаже, че периодът на стаж е 
част от образованието му в учебно 
заведение в държавата му по произход.

Or. en

Изменение 115
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако държавата членка го изисква, 
да премине основен езиков курс с цел 
да разполага с необходимите познания 
за провеждането на стажа.

заличава се

Or. en

Изменение 116
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото в буква а) споразумение 
описва програмата за стажа, уточнява 
неговата продължителност, условията, 
при които стажантът е ръководен в 
изпълнението на тази програма, 
работното му време, правната връзка с 
организацията домакин и когато на 
стажанта се заплаща — даваното му 
възнаграждение.

Посоченото в буква а) споразумение 
описва програмата за стажа, уточнява 
неговата продължителност, условията, 
при които стажантът е ръководен в 
изпълнението на тази програма, 
работното му време, правната връзка с 
организацията домакин и когато на 
стажанта се заплаща — даваното му 
възнаграждение и трудовия договор.
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Or. en

Изменение 117
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка можа де изиска 
от организацията домакин да 
декларира, че гражданинът на 
третата страна не заема 
съществуващо работно място.

заличава се

Or. en

Изменение 118
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка можа де изиска 
от организацията домакин да 
декларира, че гражданинът на третата 
страна не заема съществуващо работно 
място.

2. Държавата членка може да проучи 
действителната нужда от работна 
сила и да проучи дали гражданинът на 
третата страна заема съществуващо 
работно място или дали са налице 
достатъчно места за стаж за 
гражданите на държавата по 
произход.

Or. en

Изменение 119
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако държавата членка домакин го 
изисква изрично, да премине 
встъпителен курс по езика, 
историята и обществените и 
политическите структури на тази 
държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 120
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако държавата членка домакин го 
изисква изрично, да премине 
встъпителен курс по езика, 
историята и обществените и 
политическите структури на тази 
държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 121
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадена държава членка може да 
прецени дали доброволният труд е 
действителен или дали има 
негативни последици върху пазарите 
на труда.



AM\1002688BG.doc 27/44 PE519.478v01-00

BG

Or. en

Изменение 122
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 14 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да е най-малко на 17, но не и на 
повече от 30 години или, в отделни 
обосновани случаи, да е на повече от 30 
години;

a) да е най-малко на 18, но не и на 
повече от 30 години или, в отделни 
обосновани случаи, да е на повече от 30 
години, и не може да бъде роднина на 
приемащото семейство;

Or. en

Изменение 123
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 14 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да е най-малко на 17, но не и на 
повече от 30 години или, в отделни 
обосновани случаи, да е на повече от 
30 години;

a) да е най-малко на 17, но не и на 
повече от 35 години.

Or. en

Изменение 124
Джийн Ламбърт, Малика Бенараб-Ату
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 14 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да е най-малко на 17, но не и на 
повече от 30 години или, в отделни 
обосновани случаи, да е на повече от 
30 години;

a) да е най-малко на 17 години;

Or. en

Изменение 125
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 14 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да предостави доказателство, че 
приемащото семейство поема 
отговорност за него за целия му престой 
на територията на съответната държава 
членка, и по-специално по отношение 
на покриването на разходите му за 
издръжка, настаняване, здравни грижи, 
майчинство или риска от злополука;

б) да предостави доказателство, че 
приемащото семейство поема 
отговорност за него за целия му престой 
на територията на съответната държава 
членка, и по-специално по отношение 
на покриването на разходите му за 
издръжка, настаняване, здравни грижи 
или риска от злополука;

Or. en

Изменение 126
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 14 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да представи споразумение между 
работещия като „au pair“ и приемащото 
семейство, в което се определят 
неговите права и задължения, 
включително предвиденото относно 
получаването на джобни пари и 
подходящи условия за посещаването на 

в) да представи споразумение между 
работещия като „au pair“ и приемащото 
семейство, в което се определят 
неговите права и задължения, 
включително предвиденото относно 
получаването на джобни пари, правото
на най-малко един пълен свободен ден 
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курсове, както и участието му в 
ежедневните семейни задължения.

на седмица и подходящи условия за 
посещаването на курсове, както и 
участието му в ежедневните семейни 
задължения.

Or. en

Изменение 127
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 14 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да представи споразумение между 
работещия като „au pair“ и приемащото 
семейство, в което се определят 
неговите права и задължения, 
включително предвиденото относно 
получаването на джобни пари и 
подходящи условия за посещаването 
на курсове, както и участието му в 
ежедневните семейни задължения.

в) да представи споразумение между 
работещия като „au pair“ и приемащото 
семейство, в което се определят 
неговите права и задължения, 
включително предвиденото относно 
получаването на джобни пари и 
подходящи условия, които му дават 
възможност или го задължават да 
посещава курсове, както и участието му 
в ежедневните семейни задължения.

Or. en

Изменение 128
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка може да вземе 
предвид други въпроси, когато решава 
дали приемащото семейство е в 
състояние да осигури добър дом за 
работещия като „au pair“ за срока на 
неговия престой.

Or. en
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Изменение 129
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки отхвърлят дадена 
молба в следните случаи:

Държавите членки могат да отхвърлят 
дадена молба в следните случаи:

Or. en

Изменение 130
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато организацията домакин или 
учебното заведение е създадена(о) с 
единствената цел да се улесни 
влизането;

в) когато организацията домакин или 
учебното заведение действа с 
единствената цел да се улесни 
влизането;

Or. en

Изменение 131
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) налице са други сериозни основания 
да се подозира, че организацията 
домакин или учебното заведение 
действа чрез измама;
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Or. en

Изменение 132
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки
оттеглят разрешение в следните 
случаи:

Държавите членки могат да оттеглят 
или да откажат да подновят 
разрешение за пребиваване, издадено 
въз основа на настоящата директива, 
когато то е било придобита чрез 
измама или когато се окаже, че 
притежателят не е отговарял или 
вече не отговаря на условията за 
влизане и пребиваване, предвидени в
член 6 и другите относими членове от 
настоящата директива, или 
пребивава за цели, различни от тази, 
за която е получил разрешение за 
пребиваване, по-специално в следните 
случаи:

Or. en

Изменение 133
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки оттеглят разрешение 
в следните случаи:

Държавите членки могат да
оттеглят разрешение в следните случаи:

Or. en
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Изменение 134
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато организацията домакин е била 
създадена с единствената цел да се 
улесни влизането;

в) когато организацията домакин
действа с единствената цел да се 
улесни влизането;

Or. en

Изменение 135
Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато организацията домакин не 
отговаря на правните изисквания по 
отношение на социалната сигурност 
и/или данъчното облагане, установени в 
националното законодателство, или е 
обявена в несъстоятелност, или е 
неплатежоспособна;

г) когато организацията домакин не 
отговаря на правните изисквания по 
отношение на социалната сигурност 
и/или данъчното облагане, установени в 
националното законодателство, или е 
обявена в несъстоятелност, или е 
неплатежоспособна. Когато това се 
случи по време на обучение, на 
студента следва да се даде разумен 
срок, за да намери еквивалентен курс, 
който да му позволи да завърши 
обучението си;

Or. en

Изменение 136
Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за студенти, когато сроковете, 
наложени относно достъпа до стопанска 
дейност по член 23, не са спазени, или 
ако съответният студент не постига 
задоволителен напредък в курса си на 
обучение в съответствие с националното 
законодателство или административната 
практика.

е) за студенти, когато сроковете, 
наложени относно достъпа до стопанска 
дейност по член 23, не са спазени, или 
ако съответният студент не постига 
задоволителен напредък в курса си на 
обучение в съответствие с националното 
законодателство или административната 
практика и няма убедително 
смекчаващо обстоятелство, което да 
обяснява тази ситуация.

Or. en

Изменение 137
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да оттеглят 
разрешение по съображения, свързани с 
обществения ред, обществената 
сигурност и общественото здраве.

2. Държавите членки могат да оттеглят 
разрешение по съображения, свързани с 
обществения ред или обществената 
сигурност.

Or. en

Изменение 138
Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 20 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за студенти, когато сроковете, 
наложени относно достъпа до стопанска 
дейност по член 23, не са спазени или 
ако студентът не постига задоволителен 

в) за студенти, когато сроковете, 
наложени относно достъпа до стопанска 
дейност по член 23, не са спазени или 
ако студентът не постига задоволителен 
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напредък в курса си на обучение в 
съответствие с националното 
законодателство или административната 
практика.

напредък в курса си на обучение в 
съответствие с националното 
законодателство или административната 
практика и няма убедително 
смекчаващо обстоятелство, което да 
обяснява тази ситуация.

Or. en

Изменение 139
Джийн Ламбърт

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 12, параграф 
2, буква б) от Директива 2011/98/ЕС, 
научните работници от трети страни 
имат право да бъдат третирани 
равноправно с гражданите на 
приемащата държава членка по 
отношение на клоновете на социална 
сигурност, включително семейните 
обезщетения, определени в Регламент
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност.

1. Чрез дерогация от член 12, параграф 
2, буква б) от Директива 2011/98/ЕС, 
научните работници и студентите от 
трети страни имат право да бъдат 
третирани равноправно с гражданите на 
приемащата държава членка по 
отношение на клоновете на социална 
сигурност, включително семейните 
обезщетения, определени в Регламент
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност.

Or. en

Изменение 140
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 12, параграф 
2, буква б) от Директива 2011/98/ЕС,
научните работници от трети страни 
имат право да бъдат третирани 
равноправно с гражданите на 

1. Научните работници от трети страни 
имат право да бъдат третирани 
равноправно с гражданите на 
приемащата държава членка по 
отношение на клоновете на социална 
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приемащата държава членка по 
отношение на клоновете на социална 
сигурност, включително семейните 
обезщетения, определени в Регламент
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност.

сигурност, включително семейните 
обезщетения, определени в Регламент
(ЕО) № 883/2004 за координация на 
системите за социална сигурност, в 
съответствие с член 12, параграф 2, 
буква б) от Директива 2011/98/ЕС.

Or. en

Изменение 141
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Доброволците, платените и  
неплатените стажанти и 
работещите като „au pair“, 
независимо от това дали разполагат с 
разрешение за работа в съответствие 
със законодателството на Съюза или 
националното законодателство, 
имат право на равно третиране с 
гражданите на приемащите държави 
членки по отношение на клоновете на 
социалната сигурност, както е 
определено в Регламент № 883/04 за 
координация на системите за 
социално осигуряване.

Or. en

Изменение 142
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Учениците, доброволците, 2. Студентите, учениците, 
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неплатените стажанти и работещите 
като „au pair“, независимо от това дали 
разполагат с разрешение за работа в 
съответствие с националното 
законодателство или законодателството 
на Съюза, имат право да бъдат 
третирани равноправно по отношение 
на достъпа до стоки и услуги и 
предоставяните на обществеността 
стоки и услуги, освен по отношение на 
процедурите за придобиване на 
жилище, предвидени в националното 
законодателство.

доброволците, неплатените стажанти и 
работещите като „au pair“, независимо 
от това дали разполагат с разрешение за 
работа в съответствие с националното 
законодателство или законодателството 
на Съюза, имат право да бъдат 
третирани равноправно по отношение 
на достъпа до стоки и услуги и 
предоставяните на обществеността 
стоки и услуги, освен по отношение на 
процедурите за придобиване на 
жилище, предвидени в националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 143
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 23 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка определя 
максималния брой работни часове, 
разрешени седмично, или работни дни 
или работни месеци, разрешени 
годишно, които не могат да са под 20
часа седмично или еквивалента им в дни 
или в месеци годишно.

3. Всяка държава членка определя 
максималния брой работни часове, 
разрешени седмично, или работни дни 
или работни месеци, разрешени 
годишно, които не могат да са под 10
часа седмично или еквивалента им в дни 
или в месеци годишно.

Or. en

Изменение 144
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

След завършване на научното 
изследване или обучението в държавата 

Държавите членки могат да решат, 
че след завършване на научното 
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членка гражданите на трети страни имат 
право да останат на нейна територия за 
период от 12 месеца, за да търсят работа 
или да започнат собствен бизнес, ако 
все още изпълняват условията, 
предвидени в член 6, букви а) и в)—е).
След повече от 3 месеца и по-малко от 6 
месеца от гражданите на трети страни 
може да бъде поискано да представят 
доказателство, че продължават да 
търсят работа или че са в процес на 
създаване на собствен бизнес. След 
период от 6 месеца от гражданите на 
трети страни може допълнително да 
бъде поискано и доказателство, че имат 
реални шансове да бъдат наети на 
работа или да започнат свой бизнес.

изследване или обучението в държавата 
членка гражданите на трети страни имат 
право да останат на нейна територия за 
период от 6 до 12 месеца, за да търсят 
работа или да започнат собствен бизнес, 
ако все още изпълняват условията, 
предвидени в член 6, букви а) и в)—е), и 
могат да се издържат и ако е 
приложимо – могат да издържат 
своето семейство. След повече от 3 
месеца и по-малко от 6 месеца от 
гражданите на трети страни може да 
бъде поискано да представят 
доказателство, че продължават да 
търсят работа или че са в процес на 
създаване на собствен бизнес. След 
период от 6 месеца от гражданите на 
трети страни може допълнително да 
бъде поискано и доказателство, че имат 
реални шансове да бъдат наети на 
работа или да започнат свой бизнес.

Or. en

Изменение 145
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След завършване на научното 
изследване или обучението в държавата 
членка гражданите на трети страни имат 
право да останат на нейна територия за 
период от 12 месеца, за да търсят работа 
или да започнат собствен бизнес, ако 
все още изпълняват условията, 
предвидени в член 6, букви а) и в)—е).
След повече от 3 месеца и по-малко от 6 
месеца от гражданите на трети страни 
може да бъде поискано да представят 
доказателство, че продължават да 
търсят работа или че са в процес на 
създаване на собствен бизнес. След 

След завършване на научното 
изследване или обучението в държавата 
членка гражданите на трети страни имат 
право да останат на нейна територия за 
период от най-малко 18 месеца, за да 
търсят работа или да започнат собствен 
бизнес, ако все още изпълняват 
условията, предвидени в член 6, букви 
а) и в)—е). След повече от 3 месеца и 
по-малко от 6 месеца от гражданите на 
трети страни може да бъде поискано да 
представят доказателство, че 
продължават да търсят работа или че са 
в процес на създаване на собствен 
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период от 6 месеца от гражданите на 
трети страни може допълнително да 
бъде поискано и доказателство, че имат 
реални шансове да бъдат наети на 
работа или да започнат свой бизнес.

бизнес. След период от 6 месеца от 
гражданите на трети страни може 
допълнително да бъде поискано и 
доказателство, че имат реални шансове 
да бъдат наети на работа или да 
започнат свой бизнес.

Or. en

Изменение 146
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
изискват от предприятието, 
основано от гражданин на трета 
страна, да отговаря на определени 
условия, за да се уверят, че то е 
истинско предприятие.

Or. en

Изменение 147
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 24 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. След завършване на научното 
изследване или обучението в 
държавата членка гражданите на 
трети страни имат право да 
останат на нейна територия за 
период от най-малко 12 месеца, за да 
търсят работа или да започнат 
собствен бизнес, ако все още 
изпълняват условията, предвидени в 
член 6, букви а) и в)—е). След повече 
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от 3 месеца и по-малко от 6 месеца 
от гражданите на трети страни 
може да бъде поискано да представят 
доказателство, че продължават да 
търсят работа или че са в процес на 
създаване на собствен бизнес. След 
период от 6 месеца от гражданите на 
трети страни може допълнително да 
бъде поискано и доказателство, че 
имат реални шансове да бъдат наети 
на работа или да започнат свой 
бизнес.

Or. en

Изменение 148
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове на семейството на научните 
работници

Членове на семейството на научните 
работници и студентите

Or. en

Изменение 149
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 3, параграф 1 
и член 8 от Директива 2003/86/ЕО 
събирането на семейството не е 
обвързано с изискването притежателят 
на разрешението за пребиваване с цел 
извършване на научно изследване да 

1. Чрез дерогация от член 3, параграф 1 
и член 8 от Директива 2003/86/ЕО 
събирането на семейството не е 
обвързано с изискването притежателят 
на разрешението за пребиваване с цел 
извършване на научно изследване или 
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има реални перспективи да получи 
право на постоянно пребиваване и да 
има минимален период на пребиваване.

на обучение да има реални перспективи 
да получи право на постоянно 
пребиваване и да има минимален 
период на пребиваване.

Or. en

Изменение 150
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 5, параграф 4, 
първа алинея от Директива 2003/86/ЕО 
разрешенията на членовете на 
семейството се предоставят, ако 
условията за събиране на семейството са 
изпълнени, в рамките на 90 дни от 
датата на подаване на молбата и 60 дни 
от датата на първоначалната молба за 
членове на семейството на научни 
работници от трети страни, обхванати 
от съответните програми на Съюза, 
включващи мерки за мобилност.

3. Чрез дерогация от член 5, параграф 4, 
първа алинея от Директива 2003/86/ЕО 
разрешенията на членовете на 
семейството се предоставят, ако 
условията за събиране на семейството са 
изпълнени, в рамките на 90 дни от 
датата на подаване на молбата и 60 дни 
от датата на първоначалната молба за 
членове на семейството на научни 
работници и студенти от трети страни, 
обхванати от съответните програми на 
Съюза, включващи мерки за мобилност.

Or. en

Изменение 151
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 25 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член 13, параграфи 
2 и 3 от Директива 2003/86/ЕО срокът 
на валидност на разрешенията за 
членове на семейството е същият като 

4. Чрез дерогация от член 13, параграфи 
2 и 3 от Директива 2003/86/ЕО срокът 
на валидност на разрешенията за 
членове на семейството е същият като 
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този на разрешението, издадено на 
научния работник, доколкото срокът на 
валидност на техните пътнически 
документи го позволява.

този на разрешението, издадено на 
научния работник или студента, 
доколкото срокът на валидност на 
техните пътнически документи го 
позволява.

Or. en

Изменение 152
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на мобилност между държавите 
членки за научни работници, студенти и
платени стажанти

Право на мобилност между държавите 
членки за научни работници, студенти, 
платени и неплатени стажанти

Or. en

Изменение 153
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На гражданин на трета страна, който е 
приет като научен работник по 
настоящата директива, се разрешава да 
извършва част от своите научни 
изследвания в друга държава членка при 
условията, които са установени в 
настоящия член.

На гражданин на трета страна, който е 
приет като научен работник по 
настоящата директива, се разрешава да 
извършва част от своите научни 
изследвания в друга държава членка по 
време на периода на дългосрочната 
виза или разрешението за пребиваване
при условията, които са установени в 
настоящия член.

Or. en
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Изменение 154
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако научен работник остане на 
територията на друга държава членка за 
срок до шест месеца, научното 
изследване може да се извърши на 
основание споразумението за прием, 
сключено в първата държава членка, ако 
той има достатъчно финансови средства 
в другата държава членка и не се счита 
за заплаха за обществения ред, 
сигурност или здраве в другата държава 
членка.

Ако научен работник остане на 
територията на друга държава членка за 
срок до шест месеца, научното 
изследване може да се извърши на 
основание споразумението за прием, 
сключено в първата държава членка, ако 
той има достатъчно финансови средства 
в другата държава членка и не се счита 
за заплаха за обществения ред, 
сигурност или здраве в другата държава 
членка. Научният работник трябва да 
прекара най-малко един месец в 
първата държава членка, преди да се 
премести в друга държава членка за 
престой с цел научни изследвания. 
Научноизследователското заведение 
на първата държава членка не носи 
отговорност по отношение на 
научния работник, докато той е в 
другата държава членка, освен ако не 
е договорено друго. Ако договорът за 
прием или трудовият договор в 
първата държава членка не включва 
или не е подходящ за пребиваване в 
другата държава членка, следва да се 
договори нов договор, по възможност 
също с приемащото 
научноизследователско заведение във 
втората държава членка. Обикновено 
втората държава членка следва 
просто да бъде уведомена за 
влизането на научния работник, но 
ако другата държава членка отказва 
да му позволи престой, научният 
работник трябва да се върне в 
първата държава членка на 
собствени разноски, освен ако не е  
договорено друго.

Or. en
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Изменение 155
Надя Хирш

Предложение за директива
Член 26 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За периоди над три месеца, но 
ненадвишаващи шест месеца, 
гражданинът на трета страна, приет като 
студент или платен стажант по 
настоящата директива, има право да 
извърши част от обучението/стажа си в 
друга държава членка, при условие че 
преди преместването си в тази държава 
членка е предоставил на компетентните 
й органи следното:

За периоди над три месеца, но 
ненадвишаващи шест месеца, 
гражданинът на трета страна, приет като 
студент или платен или неплатен
стажант по настоящата директива, има 
право да извърши част от 
обучението/стажа си в друга държава 
членка, при условие че преди 
преместването си в тази държава членка 
е предоставил на компетентните й 
органи следното:

Or. en

Изменение 156
Андигони Пападопулу

Предложение за директива
Член 28 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) има стабилни и редовни финансови 
средства, които са достатъчни, за да 
издържа себе си и членовете на своето 
семейство, без да прибягва до системата 
за социално подпомагане на въпросната 
държава членка.

Не се отнася до българския текст.

Or. en

Изменение 157
Сари Есаях
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Предложение за директива
Член 29 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на държавите 
членки вземат решение по 
окомплектованата молба за разрешение 
и уведомяват кандидата писмено в 
съответствие с процедурата за 
уведомяване, установена в 
националното право на съответната 
държава членка, възможно най-бързо и 
най-късно в рамките на 60 дни от 
датата, на която е подадена молбата, и в 
рамките на 30 дни, когато става въпрос 
за научни работници и студенти от 
трети страни, обхванати от програми на 
Съюза, включващи мерки за мобилност.

1. Компетентните органи на държавите 
членки вземат решение по 
окомплектованата молба за разрешение 
и уведомяват кандидата писмено в 
съответствие с процедурата за 
уведомяване, установена в 
националното право на съответната 
държава членка, възможно най-бързо и 
най-късно в рамките на 90 дни от 
датата, на която е подадена молбата, и в 
рамките на 45 дни, когато става въпрос 
за научни работници и студенти от 
трети страни, обхванати от програми на 
Съюза, включващи мерки за мобилност.

Or. en

Изменение 158
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите актове и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от
[две години от датата на нейното 
влизане в сила]. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите актове и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от
[три години от датата на нейното 
влизане в сила]. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en


