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Изменение 24
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Свободното движение на работници, 
залегнало в член 45 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
е една от основните свободи за 
гражданите на ЕС и е основен елемент 
на вътрешния пазар на Съюза. Неговото 
прилагане е допълнително утвърдено от 
правото на Съюза, насочено към 
гарантиране на пълноценно 
упражняване на правата, предоставени 
на гражданите на Съюза и на членовете 
на техните семейства.

(1) Свободното движение на работници, 
залегнало в член 45 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
е сред основните свободи и права за 
гражданите на ЕС и е основен елемент 
на вътрешния пазар на Съюза. Правата, 
свързани със свободното движение на 
работници, следва да са достъпни за 
всички засегнати лица, независимо от 
статута им. Неговото прилагане е 
допълнително утвърдено от правото на 
Съюза, насочено към гарантиране на
пълноценно упражняване на правата, 
предоставени на гражданите на Съюза и 
на членовете на техните семейства. То е 
от съществено значение, за да се   
гарантира, че тази основна свобода 
винаги взема предвид принципа на 
равенство между жените и мъжете 
и насърчаването на равни 
възможности в целия Съюз.

Or. en

Изменение 25
Томас Хендел
Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободното движение на работници 
е също така ключов елемент за 
развитието на истински пазар на труда в 
Съюза, който позволява на работниците 
да се местят от райони с висока 
безработица към райони, в които има 

(2) Свободното движение на работници 
е също така ключов елемент за 
развитието на истински пазар на труда в 
Съюза, който позволява на работниците 
да се местят към райони, в които има 
недостиг на работна ръка, като по този 
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недостиг на работна ръка, като по този 
начин се помага на повече хора да 
намерят работа, която съответства по-
точно на техните умения, и се 
преодоляват проблемите на пазара на 
труда.

начин се помага на повече хора да 
намерят работа, която съответства по-
точно на техните умения, и се 
преодоляват проблемите на пазара на 
труда.

Or. de

Изменение 26
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободното движение на работници 
е също така ключов елемент за 
развитието на истински пазар на труда в 
Съюза, който позволява на работниците 
да се местят от райони с висока 
безработица към райони, в които има 
недостиг на работна ръка, като по този 
начин се помага на повече хора да 
намерят работа, която съответства по-
точно на техните умения, и се 
преодоляват проблемите на пазара на 
труда.

(2) Свободното движение на работници 
е също така ключов елемент за 
развитието на истински пазар на труда в 
Съюза, който позволява на работниците 
да се местят към райони, в които има 
недостиг на работна ръка, като по този 
начин се помага на повече хора да 
намерят работа, която съответства по-
точно на техните умения, и се 
преодоляват проблемите на пазара на 
труда.

Or. en

Изменение 27
Томас Хендел
Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 a) Доброволната мобилност следва 
да се насърчава в рамките на Съюза. 
Свободното движение на работници 
обаче не следва да предизвиква 
„изтичане на мозъци“ вследствие на 
липсата на перспектива в държавата 
на произход. Подобно „изтичане на 
мозъци“ не е трайно решение за 
преодоляване на кризи и масова 
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безработица.

Or. de

Изменение 28
Томас Хендел
Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Необходимо е да се
прави разграничение между 
свободното предоставяне на услуги, 
което включва правото на 
предприятията да предоставят 
услуги в друга държава членка, като за 
целта те могат да изпращат 
(„командироват“) временно свои 
собствени работници в друга държава 
членка, за да извършат работата, 
необходима за предоставянето на 
услугите там.

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Защитата срещу 
дискриминация следва да се прилага и 
за пограничните работници, чиито 
месторабота и местопребиваване се 
намират в различни държави членки.

Or. de

Изменение 29
Марейе Корнелисен, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
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там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Необходимо е да се
прави разграничение между 
свободното предоставяне на услуги, 
което включва правото на 
предприятията да предоставят 
услуги в друга държава членка, като за 
целта те могат да изпращат 
(„командироват“) временно свои 
собствени работници в друга държава 
членка, за да извършат работата, 
необходима за предоставянето на 
услугите там.

там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Процесуалните права 
и правото да се претендира 
принудително изпълнение са 
съществен инструмент, които  
позволяват на гражданите да 
отстояват правата си, следва да са 
достъпни за всички граждани, които
се движат в рамките на Съюза, 
независимо от статута им или от 
факта дали се движат към друга 
държава членка въз основа на  член 45 
или на друга разпоредба.

Or. en

Изменение 30
Юта Щайнрук, Биргит Зипел
Предложение за директива
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Необходимо е да се 
прави разграничение между 
свободното предоставяне на услуги, 
което включва правото на 
предприятията да предоставят 
услуги в друга държава членка, като за 
целта те могат да изпращат 
(„командироват“) временно свои 
собствени работници в друга държава 
членка, за да извършат работата, 
необходима за предоставянето на 
услугите там.

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка.

Or. en

Изменение 31
Оле Кристенсен
Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Необходимо е да се 
прави разграничение между свободното 

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, което включва и 
трансграничните работници, в 
съответствие със 
законодателството на Съюза, без 
дискриминация въз основа на 
местопребиваването, по отношение на 
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предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) временно 
свои собствени работници в друга 
държава членка, за да извършат 
работата, необходима за предоставянето 
на услугите там.

заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Равното третиране 
на работници трябва да се спазва 
винаги в съответствие с 
действащите в засегнатите държави 
членки правила, независимо дали 
правилата са закрепени в 
националното право или в 
колективни споразумения. При 
никакви обстоятелства свободното 
движение на работници не може да се 
използва с цел допускане на 
неравенство в третирането.  
Необходимо е да се прави 
разграничение между свободното 
предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) временно
свои собствени работници в друга 
държава членка, за да извършат 
работата, необходима за предоставянето 
на услугите там.

Or. en

Изменение 32
Траян Унгуряну, Едит Бауер
Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Необходимо е да се 
прави разграничение между свободното 

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Необходимо е да се 
прави разграничение между свободното 
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предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) временно 
свои собствени работници в друга 
държава членка, за да извършат 
работата, необходима за предоставянето 
на услугите там.

предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) временно 
свои собствени работници в друга 
държава членка, за да извършат 
работата, необходима за предоставянето 
на услугите там. Дискриминацията 
също така не следва да се разбира в 
икономически смисъл.  Свободното 
движение на работници следва да се 
разбира като приемане на целите на 
единния пазар и следва да работи за 
ползата както на работодателите, 
така и на заетите лица, тъй като 
представлява най-подходящата мярка 
за преодоляване на 
несъответствията в търсенето на 
пазара на труда.

Or. en

Изменение 33
Фил Бениън
Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Необходимо е да се 
прави разграничение между свободното 
предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) временно 
свои собствени работници в друга 

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, както е посочено в 
член 45, параграф 2 от ДФЕС, като им 
гарантира третиране наравно с 
гражданите на тази държава членка.
Необходимо е да се прави 
разграничение между свободното 
предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 



PE519.521v02-00 10/99 AM\1004217BG.doc

BG

държава членка, за да извършат 
работата, необходима за предоставянето 
на услугите там.

изпращат („командироват“) временно 
свои собствени работници в друга 
държава членка, за да извършат 
работата, необходима за предоставянето 
на услугите там.

Or. en

Изменение 34
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането и другите 
условия на труд, като им гарантира 
третиране наравно с гражданите на тази 
държава членка. Необходимо е да се 
прави разграничение между свободното 
предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) временно 
свои собствени работници в друга 
държава членка, за да извършат 
работата, необходима за предоставянето 
на услугите там.

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, заплащането, уволнението, 
данъчните облекчения и социалните 
придобивки и другите условия на труд, 
като им гарантира третиране наравно с 
гражданите на тази държава членка.
Необходимо е да се прави 
разграничение между свободното 
предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) временно 
свои собствени работници в друга 
държава членка, за да извършат 
работата, необходима за предоставянето 
на услугите там.

Or. nl

Изменение 35
Юта Щайнрук
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) призовава Комисията да се 
вслуша в Европейския парламент и да 
предприеме собствени мерки за 
насърчаване на мобилността на 
работниците и да гарантира 
защитата срещу дискриминация;

Or. de

Изменение 36
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По отношение на работниците и 
семействата на работниците, 
упражняващи правото си на свободно 
движение, с член 45 от Договора се 
предоставят значими права за 
упражняването на тази основна свобода, 
които са определени в Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
свободното движение на работници в 
Съюза.

(4) Правото на свободно движение на 
работници оказва значително 
въздействие върху семейния живот и 
избора на образование и професия на 
работниците и техните партньори; 
по отношение на работниците и 
семействата на работниците, 
упражняващи правото си на свободно 
движение, с член 45 от Договора се 
предоставят значими права за 
упражняването на тази основна свобода, 
които са определени в Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
свободното движение на работници в 
Съюза и Директива 2004/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. При прилагането 
на Регламент (ЕС) 492/2011, 
Директива 2004/38/ЕО и настоящата 
директива, държавите членки не 
дискриминират работниците и 
членовете на семействата им въз 
основа на нито едно от основанията, 
изброени в член 21 от Хартата на 
основните права, включително 
сексуална ориентация.
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Or. en

Изменение 37
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) Държавите членки следва да 
гарантират взаимно признаване на 
различните видове законни 
партньорства и породените от тях 
права с цел избягване на всякаква 
дискриминация въз основа на  
сексуална ориентация или 
философски избор на работниците 
мигранти. Държавите членки следва 
да гарантират също, че се зачитат и 
правата, породени от осиновяването 
на дете, тъй като това е необходимо
предварително условие, когато се 
обмисля преместването в друга 
държава членка с цел заетост. 

Or. en

Изменение 38
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците обаче
продължава да бъде съществено 
предизвикателство, а много работници
в голяма част от случаите не са 
запознати със своето право на свободно 
движение. Те все още са обект на 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, при придвижването си в 
границите на Европейския съюз в 
държавите членки. Следователно между 
законодателството и неговото прилагане 

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците 
продължава да бъде съществено 
предизвикателство, като 
работодателите и публичната 
администрация в голяма част от 
случаите не са запознати с правото на 
свободно движение на гражданите на 
ЕС. Гражданите все още са обект на 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, при придвижването си в 
границите на Европейския съюз в 
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на практика съществува разминаване, 
което трябва да бъде отстранено.

държавите членки. Засегнатите 
работници страдат и от 
изострените ефекти на 
многостранната дискриминация въз 
основа на расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация и пол. Следователно 
между законодателството и неговото 
прилагане на практика съществува 
разминаване, което трябва да бъде 
отстранено. Посоченото разминаване е 
в сила и по отношение на някои 
уязвими групи като домашни 
работници, лица с увреждания или 
неграмотни лица. Поради тази
причина следва да бъдат приложени 
специфични мерки, които да позволят 
на тези групи да се ползват от 
правото си на работа в друга държава 
членка.

Or. en

Изменение 39
Траян УнгурянуПредложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците обаче 
продължава да бъде съществено 
предизвикателство, а много работници в 
голяма част от случаите не са запознати 
със своето право на свободно движение.
Те все още са обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, при 
придвижването си в границите на 
Европейския съюз в държавите членки.
Следователно между законодателството 
и неговото прилагане на практика 
съществува разминаване, което трябва 
да бъде отстранено.

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците обаче 
продължава да бъде съществено 
предизвикателство, а много работници в 
голяма част от случаите не са запознати 
със своето право на свободно движение.
Те все още са обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, при 
придвижването си в границите на 
Европейския съюз в държавите членки.
Следователно между законодателството 
и неговото прилагане на практика 
съществува разминаване, което трябва 
да бъде отстранено, като също така е 
необходимо да се прилагат по-
конкретни санкции за случаите на 
нарушение на това право.
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Or. en

Изменение 40
Томас Хендел
Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците обаче 
продължава да бъде съществено 
предизвикателство, а много работници в 
голяма част от случаите не са запознати 
със своето право на свободно движение.
Те все още са обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, при 
придвижването си в границите на 
Европейския съюз в държавите членки.
Следователно между законодателството 
и неговото прилагане на практика 
съществува разминаване, което трябва 
да бъде отстранено.

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците обаче 
продължава да бъде съществено 
предизвикателство, а много работници в 
голяма част от случаите не са запознати 
със своето право на свободно движение.
Те, както и пограничните работници,
все още са обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, при 
придвижването си в границите на 
Европейския съюз в държавите членки.
Следователно между законодателството 
и неговото прилагане на практика 
съществува разминаване, което трябва 
да бъде отстранено.

Or. de

Изменение 41
Едит Бауер, Милан Цабърнох
Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците обаче 
продължава да бъде съществено 
предизвикателство, а много работници в 
голяма част от случаите не са запознати 
със своето право на свободно движение.
Те все още са обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, при 
придвижването си в границите на 
Европейския съюз в държавите членки.
Следователно между законодателството 
и неговото прилагане на практика 
съществува разминаване, което трябва 
да бъде отстранено.

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците обаче 
продължава да бъде съществено 
предизвикателство, а много работници в 
голяма част от случаите не са запознати 
със своето право на свободно движение.
Те все още са обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и, по 
отношение на пограничните 
работници – на дискриминация въз 
основа на местопребиваването, при 
придвижването си в границите на 
Европейския съюз в държавите членки.
Следователно между законодателството 
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и неговото прилагане на практика 
съществува разминаване, което трябва 
да бъде отстранено.

Or. en

Изменение 42
Оле Кристенсен
Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) През юли 2010 г. в съобщението си
„За свободното движение на работници: 
права и основни аспекти на развитието“ 
Комисията изтъква, че ще проучва 
възможности за откликване на новите 
нужди и предизвикателства (и по-
специално предвид новите модели на 
движение), пред които са изправени 
работниците — мигранти от ЕС, и 
членовете на техните семейства, а на 
фона на новата стратегия за единния 
пазар ще разгледа възможностите за 
насърчаване и усъвършенстване на 
механизмите за ефективно изпълнение 
на принципа за равно третиране за 
работниците от ЕС и за членовете на 
техните семейства, които упражняват 
правото си за свободно движение.

(6) През юли 2010 г. в съобщението си
„За свободното движение на работници: 
права и основни аспекти на развитието“
Комисията изтъква, че ще проучва 
възможности за откликване на новите 
нужди и предизвикателства (и по-
специално предвид новите модели на 
движение), пред които са изправени 
работниците — мигранти и мобилните 
работници от ЕС, и членовете на 
техните семейства, а на фона на новата 
стратегия за единния пазар ще разгледа 
възможностите за насърчаване и 
усъвършенстване на механизмите за 
ефективно изпълнение на принципа за 
равно третиране за работниците от ЕС и 
за членовете на техните семейства, 
които упражняват правото си за 
свободно движение.

Or. en

Изменение 43
Едит Бауер, Милан Цабърнох
Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) През юли 2010 г. в съобщението си
„За свободното движение на работници: 
права и основни аспекти на развитието“ 
Комисията изтъква, че ще проучва 
възможности за откликване на новите 
нужди и предизвикателства (и по-

(6) През юли 2010 г. в съобщението си
„За свободното движение на работници: 
права и основни аспекти на развитието“
Комисията изтъква, че ще проучва 
възможности за откликване на новите 
нужди и предизвикателства (и по-
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специално предвид новите модели на 
движение), пред които са изправени 
работниците — мигранти от ЕС, и 
членовете на техните семейства, а на 
фона на новата стратегия за единния 
пазар ще разгледа възможностите за 
насърчаване и усъвършенстване на 
механизмите за ефективно изпълнение 
на принципа за равно третиране за 
работниците от ЕС и за членовете на 
техните семейства, които упражняват 
правото си за свободно движение.

специално предвид новите модели на 
движение), пред които са изправени 
работниците от ЕС, и членовете на 
техните семейства, а на фона на новата 
стратегия за единния пазар ще разгледа 
възможностите за насърчаване и 
усъвършенстване на механизмите за 
ефективно изпълнение на принципа за 
равно третиране за работниците от ЕС и 
за членовете на техните семейства, 
които упражняват правото си за 
свободно движение.

Or. en

Изменение 44
Траян Унгуряну, Едит Бауер
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6 a) На 15 декември 2011 г. 
Европейският парламент прие 
резолюция относно свободното 
движение на работници в 
Европейския съюз, в която ясно 
поиска мерки, които да гарантират 
упражняването на това право от 
гражданите на Съюза в полза на 
Европейския съюз като цяло, както и 
за ускоряване на изграждането на 
единния пазар и за създаването на 
пазар на труда на Съюза. 

Or. en

Изменение 45
Марейе Корнелисен, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г. „Премахване на пречките за 
упражняване на правата на гражданите 

(7) В доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г. „Премахване на пречките за 
упражняване на правата на гражданите 
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на ЕС“ от 27 октомври 2010 г. 
Комисията установи, че нееднаквото и 
неправилното прилагане на 
законодателството на Съюза по 
отношение на правото на свободно 
движение е една от основните пречки, с 
които гражданите на Съюза се 
сблъскват при реалното упражняване на 
правата си съгласно правото на Съюза.
Комисията също така обяви 
намерението си да „улесни свободното 
движение на граждани на ЕС и 
членовете на техните семейства от трети 
държави, като следи за стриктното 
прилагане на правилата на ЕС, 
включително по отношение на 
недискриминацията, като насърчава 
добрите практики и повишаването на 
осведомеността в държавите членки за 
правилата на ЕС и като увеличи 
разпространението на информация сред 
гражданите на ЕС относно правата им за 
свободно придвижване“ (действие 15 от 
Доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г.).

на ЕС“ от 27 октомври 2010 г. 
Комисията установи, че нееднаквото и 
неправилното прилагане на 
законодателството на Съюза по 
отношение на правото на свободно 
движение е една от основните пречки, с 
които гражданите на Съюза се 
сблъскват при реалното упражняване на 
правата си съгласно правото на Съюза.
Комисията също така обяви 
намерението си да „улесни свободното 
движение на граждани на ЕС и 
членовете на техните семейства от трети 
държави, като следи за стриктното 
прилагане на правилата на ЕС, 
включително по отношение на 
недискриминацията, като насърчава 
добрите практики и повишаването на 
осведомеността в държавите членки за 
правилата на ЕС и като увеличи 
разпространението на информация сред 
гражданите на ЕС относно правата им за 
свободно придвижване“ (действие 15 от 
Доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г.). В допълнение в доклада си 
гражданството на ЕС1  за 2013 г.  
Европейската комисия посочи 
необходимостта от премахване на 
административните пречки и 
опростяване на процедурите за 
гражданите на ЕС, които живеят, 
работят и пътуват в ЕС; 
недискриминационното предоставяне 
на инструменти, улесняващи достъпа 
на гражданите до правата им на 
свободно движение следва да са 
неразделна част от посочените 
мерки.
__________________
1 COM(2013)0269

Or. en

Изменение 46
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г. „Премахване на пречките за 
упражняване на правата на гражданите 
на ЕС“ от 27 октомври 2010 г. 
Комисията установи, че нееднаквото и 
неправилното прилагане на 
законодателството на Съюза по 
отношение на правото на свободно 
движение е една от основните пречки, с 
които гражданите на Съюза се 
сблъскват при реалното упражняване на 
правата си съгласно правото на Съюза.
Комисията също така обяви 
намерението си да „улесни свободното 
движение на граждани на ЕС и 
членовете на техните семейства от трети 
държави, като следи за стриктното 
прилагане на правилата на ЕС, 
включително по отношение на 
недискриминацията, като насърчава 
добрите практики и повишаването на 
осведомеността в държавите членки за 
правилата на ЕС и като увеличи 
разпространението на информация сред 
гражданите на ЕС относно правата им за 
свободно придвижване“ (действие 15 от 
Доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г.)..

(7) В доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г. „Премахване на пречките за 
упражняване на правата на гражданите 
на ЕС“ от 27 октомври 2010 г. 
Комисията установи, че нееднаквото и 
неправилното прилагане на 
законодателството на Съюза по 
отношение на правото на свободно 
движение е една от основните пречки, с 
които гражданите на Съюза се 
сблъскват при реалното упражняване на 
правата си съгласно правото на Съюза.
Непризнаването на квалификации, 
придобити в други държави – членки 
на ЕС, също представлява пречка. 
Комисията също така обяви 
намерението си да „улесни свободното 
движение на граждани на ЕС и 
членовете на техните семейства от трети 
държави, като следи за стриктното 
прилагане на правилата на ЕС, 
включително по отношение на 
недискриминацията, като насърчава 
добрите практики и повишаването на 
осведомеността в държавите членки за 
правилата на ЕС и като увеличи 
разпространението на информация сред 
гражданите на ЕС относно правата им за 
свободно придвижване“ (действие 15 от 
Доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г.), както и съответните 
разпоредби от други нормативни 
документи, като например Регламент 
(ЕО) № 883/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година за координация на 
системите за социално осигуряване.

Or. nl

Изменение 47
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В своя „Пакет за заетостта“ от 
18 април 2012 г. (Съобщение от 
Комисията „Към възстановяване и 
създаване на работни места“) Комисията 
съобщи за намерението си да
„представи законодателно предложение, 
за да окаже подкрепа на мобилните 
работници (предоставяне на 
информация и консултации) при 
упражняването на правата, произтичащи 
от Договора и от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 относно свободното 
движение на работници в Съюза“.

(8) В своя „Пакет за заетостта“ от 
18 април 2012 г. (Съобщение от 
Комисията „Към възстановяване и 
създаване на работни места“) Комисията 
съобщи за намерението си да
„представи законодателно предложение, 
за да окаже подкрепа на мобилните 
работници (предоставяне на 
информация и консултации) при 
упражняването на правата, произтичащи 
от Договора и от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 относно свободното 
движение на работници в Съюза“ и 
настоятелно призовава държавите 
членки да повишат 
информираността относно правата, 
предоставени от правото на ЕС по 
отношение на борбата с 
дискриминацията, равенството 
между половете и свободното 
движение на работници и да 
предоставят и улеснят достъпа до 
работните места в публичния си 
сектор за граждани на ЕС в 
съответствие с правото на ЕС и 
тълкуването му от Съда на ЕС.
Комисията освен това призовава 
настоятелно държавите членки да 
гарантират цялостното прилагане на 
Директива 2006/54/ЕО за прилагането 
на принципа на равните 
възможности и равното третиране 
на мъжете и жените в областта на 
заетостта и професиите.

Or. en

Изменение 48
Траян Унгуряну, Едит Бауер
Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Адекватното и реално прилагане и (9) Адекватното и реално прилагане на 
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изпълнение на законодателството
играят ключова роля за защитата на 
правата на работниците, докато 
недоброто осигуряване на изпълнението 
подкопава ефективността на 
разпоредбите на Съюза, приложими в 
тази област.

действащото европейско 
законодателство, и мерките за
изпълнение играят ключова роля за 
защитата на правата на работниците, 
докато недоброто осигуряване на 
изпълнението подкопава ефективността 
на разпоредбите на Съюза, приложими в 
тази област. За тази цел Съюзът 
следва да действа по добре балансиран 
начин, като избягва евентуални 
законодателни пропуски.  
Законодателството следва да 
предвижда права и задължения както 
за работодателя, така и за 
работника. 

Or. en

Изменение 49
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Адекватното и реално прилагане и 
изпълнение на законодателството играят 
ключова роля за защитата на правата на 
работниците, докато недоброто 
осигуряване на изпълнението подкопава 
ефективността на разпоредбите на 
Съюза, приложими в тази област.

(9) Адекватното и реално прилагане и 
изпълнение на законодателството, 
както информираността относно 
правата  играят ключова роля за 
защитата на правата на работниците, 
докато недоброто осигуряване на 
изпълнението подкопава ефективността 
на разпоредбите на Съюза, приложими в 
тази област и заплашва правата и 
защитата на гражданите на Съюза.

Or. en

Изменение 50
Оле Кристенсен
Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Адекватното и реално прилагане и 
изпълнение на законодателството играят 

(9) Адекватното и реално прилагане и 
изпълнение на законодателството играят 
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ключова роля за защитата на правата на 
работниците, докато недоброто 
осигуряване на изпълнението подкопава 
ефективността на разпоредбите на 
Съюза, приложими в тази област.

ключова роля за защитата на правата на 
работниците и осигуряване на равно 
третиране, докато недоброто 
осигуряване на изпълнението на член 45 
от Договора и на Регламент (ЕС) № 
492/2011 подкопава ефективността на 
разпоредбите на Съюза, приложими в 
тази област.

Or. en

Изменение 51
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За правилното функциониране на 
вътрешния пазар е необходимо също 
така по-ефективно и единно прилагане 
на правата, предоставени с 
разпоредбите на Съюза в областта на 
свободното движение на работници.

(10) За правилното функциониране на 
вътрешния пазар е необходимо също 
така по-ефективно и единно прилагане 
на правата, предоставени с 
разпоредбите на Съюза в областта на 
свободното движение на работници, без 
да се допуска фрагментация на 
засегнатите групи.

Or. en

Изменение 52
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение следва да 
бъдат подобрени, за да се гарантира, че 
работниците са по-добре осведомени за 
своите права, че при упражняването им
те получават съдействие и защита, 
както и за да се противодейства на 
заобикалянето на тези разпоредби от 
публичните органи и работодателите в 

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение следва да 
бъдат подобрени, за да се гарантира, че 
работниците и работодателите, и 
техните представители, както и 
администрацията са по-добре 
осведомени за своите права на свободно 
движение, че при упражняването им
работниците и техните семейства
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държавния или частния сектор. получават съдействие и защита, както и 
за да се противодейства на 
заобикалянето на тези разпоредби от 
публичните органи и работодателите в 
държавния или частния сектор.

Or. en

Изменение 53
Оле Кристенсен
Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение следва да 
бъдат подобрени, за да се гарантира, че 
работниците са по-добре осведомени за 
своите права, че при упражняването им 
те получават съдействие и защита, както 
и за да се противодейства на 
заобикалянето на тези разпоредби от 
публичните органи и работодателите в 
държавния или частния сектор.

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение следва да 
бъдат подобрени, за да се гарантира, че 
работниците са по-добре осведомени за 
своите права, че при упражняването им 
те получават съдействие и защита, както 
и за да се противодейства на 
заобикалянето на тези разпоредби от 
публичните органи и работодателите в 
държавния или частния сектор. Във 
връзка с това държавите членки 
следва да се съсредоточат и върху 
страничните ефекти от повишената 
мобилност, като „изтичането на 
мозъци“ и отлива на млади хора. 

Or. en

Изменение 54
Юта Щайнрук
Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение следва да 
бъдат подобрени, за да се гарантира, че 
работниците са по-добре осведомени за 
своите права, че при упражняването им 
те получават съдействие и защита, както 

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение на 
работници по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 492/2011 следва да бъдат 
подобрени, за да се гарантира, че 
работниците са по-добре осведомени за 
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и за да се противодейства на 
заобикалянето на тези разпоредби от 
публичните органи и работодателите в 
държавния или частния сектор.

своите права, че при упражняването им 
те получават съдействие и защита, както 
и за да се противодейства на 
заобикалянето на тези разпоредби от 
публичните органи и работодателите в 
държавния или частния сектор. За тази 
цел прилагането на Директива 
91/533/ЕИО на Съвета следва да се 
наблюдава последователно. Освен 
това работниците следва да получат 
самостоятелно право на получаване 
на информация от държавите 
членки.

Or. de

Изменение 55
Йоанна Катажина Скшидлевска
Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение следва да 
бъдат подобрени, за да се гарантира, че
работниците са по-добре осведомени 
за своите права, че при упражняването 
им те получават съдействие и защита, 
както и за да се противодейства на 
заобикалянето на тези разпоредби от 
публичните органи и работодателите в 
държавния или частния сектор.

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение на 
работници следва да бъдат подобрени, 
за да се гарантира, че те са по-добре 
осведомени за своите права, че при 
упражняването им те получават 
съдействие и защита, както и за да се 
противодейства на заобикалянето на 
тези разпоредби от публичните органи и 
работодателите в държавния или 
частния сектор.

Or. pl

Изменение 56
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение следва да 

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение на 
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бъдат подобрени, за да се гарантира, че 
работниците са по-добре осведомени за 
своите права, че при упражняването им 
те получават съдействие и защита, както 
и за да се противодейства на 
заобикалянето на тези разпоредби от 
публичните органи и работодателите в 
държавния или частния сектор.

работници следва да бъдат подобрени, 
за да се гарантира, че работниците са 
по-добре осведомени за своите права, че 
при упражняването им те получават 
съдействие и защита, както и за да се 
противодейства на заобикалянето на 
тези разпоредби от публичните органи и 
работодателите в държавния или 
частния сектор. За тази цел Директива 
91/533/ЕИО на Съвета следва да бъде 
прилагана и наблюдавана отблизо. 
Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 
14 октомври 1991 година относно 
задължението на работодателя да 
информира работниците или 
служителите за условията на 
трудовия договор или на трудовото 
правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 
г., стр. 32). Работниците, 
командировани в рамките на 
свободното движение на услуги, 
следва да бъдат информирани от 
работодателя предварително 
относно условията на заплащане и 
други условия на труд, приложими в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 96/71/EО.

Or. nl

Изменение 57
Оле Кристенсен
Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се гарантира правилно 
прилагане и наблюдение на спазването 
на материалноправните норми относно 
правата на работниците на свободно 
движение с цел заетост, държавите
членки следва да предприемат 
необходимите мерки за защита на 
работниците от дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и от 
каквито и да било необосновани пречки 

(12) За да се гарантира правилно 
прилагане и наблюдение на спазването 
на материалноправните норми относно 
правата на работниците на свободно 
движение и равно третиране с цел 
заетост, държавите членки следва да 
предприемат необходимите мерки за 
защита на работниците от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, и от каквито и да било 
необосновани пречки пред 
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пред упражняването на това право. упражняването на това право, 
включително случаи на двойно 
данъчно облагане.

Or. en

Изменение 58
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се гарантира правилно 
прилагане и наблюдение на спазването 
на материалноправните норми относно 
правата на работниците на свободно 
движение с цел заетост, държавите 
членки следва да предприемат 
необходимите мерки за защита на
работниците от дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и от 
каквито и да било необосновани пречки 
пред упражняването на това право.

(12) За да се гарантира правилно 
прилагане и наблюдение на спазването 
на материалноправните норми относно 
правата на работниците на свободно 
движение с цел заетост, държавите 
членки следва да предприемат 
необходимите мерки за защита на
всички движещи се в Европейския 
съюз граждани от дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и от 
каквито и да било необосновани пречки 
пред упражняването на това право.

Or. en

Изменение 59
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За тази цел е целесъобразно да се 
предвидят специални разпоредби, 
насочени към ефективното прилагане на 
материалноправните норми, уреждащи 
свободното движение на работници, 
както и да се постигне по-добро и 
единно прилагане на член 45 от 
Договора и на Регламент (ЕС) 
№ 492/2011.

(13) За тази цел е целесъобразно да се 
предвидят специални разпоредби, 
насочени към ефективното прилагане на 
материалноправните норми, уреждащи 
свободното движение на работници,
независимо от статута им, както и да 
се постигне по-добро и единно 
прилагане на член 45 от Договора и на 
Регламент (ЕС) № 492/2011.
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Or. en

Изменение 60
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) За всяка държава членка следва 
да се определи кои функции са 
предназначени само за граждани на 
съответната държава.

Or. nl

Изменение 61
Траян Унгуряну, Едит Бауер

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В този контекст работниците, които 
са били обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, или на 
необосновано ограничение при 
упражняването на правото си на 
свободно движение, следва да 
разполагат с адекватни и ефективни 
средства за правна защита и 
обезщетение. Когато държавите членки 
са предвидили единствено възможност 
за административни производства, те 
гарантират, че всяко административно 
решение може да бъде обжалвано пред 
съд по смисъла на член 47 от Хартата.

(14) В този контекст на работниците от 
ЕС, които са били обект на 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, или на необосновано 
ограничение при упражняването на 
правото си на свободно движение,
трябва да бъдат предоставени
адекватни и ефективни средства за 
правна защита и обезщетение. Когато 
държавите членки са предвидили 
единствено възможност за 
административни производства, те 
гарантират, че всяко административно 
решение може да бъде обжалвано пред 
съд по смисъла на член 47 от Хартата.

Or. en

Изменение 62
Марейе Корнелисен
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В този контекст работниците, които 
са били обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, или на 
необосновано ограничение при 
упражняването на правото си на 
свободно движение, следва да
разполагат с адекватни и ефективни 
средства за правна защита и 
обезщетение. Когато държавите членки 
са предвидили единствено възможност 
за административни производства, те 
гарантират, че всяко административно 
решение може да бъде обжалвано пред 
съд по смисъла на член 47 от Хартата.

(14) В този контекст работниците, които 
са били обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, или на 
необосновано ограничение при 
упражняването на правото си на 
свободно движение, независимо от 
статута им – а именно дали, 
например, са обхванати от 
разпоредбите за свободно движение 
на член 45, или са командировани, 
назначени или по заместване,следва да 
разполагат с адекватни и ефективни 
средства за правна защита и 
обезщетение. Когато държавите членки 
са предвидили единствено възможност 
за административни производства, те 
гарантират, че всяко административно 
решение може да бъде обжалвано пред 
съд по смисъла на член 47 от Хартата.

Or. en

Изменение 63
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) По-вероятно е правата на 
работниците да бъдат спазвани, ако 
последните се организират 
посредством представителство на 
интересите си. Държавите членки 
следва да улесняват и подпомагат 
организирането и 
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представителството на интереси на 
работници от други държави членки, 
по-специално уязвими работници, 
като сезонни работници и домашни 
работници, както и лица, 
предоставящи сексуални услуги.

Or. en

Изменение 64
Траян Унгуряну

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигури по-ефективна 
защита, на сдруженията и правните 
субекти следва да се предостави правото 
да участват в производства по 
преценка на държавите членки от името 
или в подкрепа на жертвите на 
дискриминация, без да се засягат 
националните процесуални правила по 
отношение на представителството и 
защитата пред съдилищата.

(15) За да се осигури по-ефективна 
защита, на сдруженията и правните 
субекти, които могат да 
представляват законните интереси 
на работниците, следва да се 
предостави правото да участват, в
съответствие със 
законодателството на държавите 
членки,  в производства от името или в 
подкрепа на жертвите на 
дискриминация, без да се засягат 
националните процесуални правила по 
отношение на представителството и 
защитата пред съдилищата.

Or. en

Изменение 65
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигури по-ефективна 
защита, на сдруженията и правните

(15) За да се осигури по-ефективна 
защита, на профсъюзите, сдруженията, 
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субекти следва да се предостави правото 
да участват в производства по преценка 
на държавите членки от името или в 
подкрепа на жертвите на 
дискриминация, без да се засягат 
националните процесуални правила по 
отношение на представителството и 
защитата пред съдилищата.

организациите и другите правни
субекти следва да се предостави правото 
да участват в производства по преценка 
на държавите членки от името или в 
подкрепа на жертвите на 
дискриминация, без да се засягат 
националните процесуални правила по 
отношение на представителството и 
защитата пред съдилищата.

Or. en

Изменение 66
Фил Бениън

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигури по-ефективна 
защита, на сдруженията и правните 
субекти следва да се предостави правото 
да участват в производства по преценка 
на държавите членки от името или в 
подкрепа на жертвите на 
дискриминация, без да се засягат 
националните процесуални правила по 
отношение на представителството и 
защитата пред съдилищата.

(15) За да се осигури по-ефективна 
защита, на сдруженията и правните 
субекти следва да се предостави правото 
да участват в производства по преценка 
на държавите членки и в съответствие 
с практиките на националното 
законодателство, от името или в 
подкрепа на жертвите на 
дискриминация, без да се засягат 
националните процесуални правила по 
отношение на представителството и 
защитата пред съдилищата.

Or. en

Изменение 67
Траян Унгуряну

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) По отношение на сроковете, (16) По отношение на сроковете, 
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предвидени в член 3, параграф 2 и 
член 4, параграф 2, и в съответствие със 
съдебната практика на Съда тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или да 
затрудняват значително упражняването 
на предоставените в правото на ЕС 
права.

предвидени в член 3, параграф 2 и 
член 4, параграф 2, и в съответствие със 
съдебната практика на Съда тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или да 
затрудняват значително упражняването 
на предоставените в правото на ЕС 
права. В случай на доказано виновно 
поведение, целящо да попречи на 
упражняването на права, 
предоставени по силата на правото 
на Съюза, следва да се прилагат 
подходящи санкции. 

Or. en

Изменение 68
Едит Бауер, Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) На свой ред защитата от 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, би била подобрена чрез 
дейността на организации във всяка 
държава членка, чийто обхват включва 
насърчаване на равното третиране, 
анализ на проблемите, засегнати в 
жалбите на гражданите, проучване на 
възможните решения и предоставяне на 
конкретна помощ на работниците от
Съюза, упражняващи правото си на 
свободно движение.

(17) На свой ред защитата от 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, би била подобрена чрез 
дейността на независими и ефективни
организации във всяка държава членка, 
чийто обхват включва насърчаване на 
равното третиране, анализ на 
проблемите, засегнати в жалбите на 
гражданите, проучване на възможните
решения и предоставяне на конкретна 
помощ на работниците от ЕС, 
упражняващи правото си на свободно 
движение.

Or. en

Изменение 69
Едит Бауер, Милан Цабърнох
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всяка държава членка преценява 
дали да възложи задачите, посочени в 
член 5 от настоящата директива, на вече 
съществуващ орган, в чийто обхват на 
работа попадат и други случаи с 
признаци за дискриминация. В случай 
че задачите по член 5 бъдат възложени 
на вече съществуващ орган или 
структура посредством разширяване на 
обхвата на дейността му/Й. държавата 
членка следва да осигури достатъчно 
средства на съществуващия орган за 
изпълнението на допълнителните 
задачи, за да се гарантира, че няма да се 
възпрепятства изпълнението на вече 
съществуващите задачи.

(18) Насърчават се държавите членки 
да възлагат задачите, посочени в член 5 
от настоящата директива, на вече 
съществуващ орган в областта на 
равенството, определен в
съответствие с член 13 от 
Директива 200/43/ЕО или в чийто 
обхват на работа попадат и други 
случаи с признаци за дискриминация. В 
случай че задачите по член 5 бъдат 
възложени на вече съществуващ орган 
или структура посредством 
разширяване на обхвата на дейността 
му/й, държавата членка следва да 
осигури достатъчно допълнителни
средства на съществуващия орган за 
изпълнението на допълнителните 
задачи, за да се гарантира ефективното 
и адекватно изпълнение на всички 
функции на органа и по-конкретно 
това, че няма да се възпрепятства 
изпълнението на вече съществуващите 
задачи.

Or. en

Изменение 70
Минодора Кливети
Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Комисията и държавите членки 
се насърчават да създадат звена за 
контакт с ясна и подробна 
информация и показатели за 
държавите членки във връзка с 
улесняването на свободното 
движение на работниците.
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Or. ro

Изменение71
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Комисията и държавите членки 
се насърчават да установят 
европейска мрежа от национални 
звена за контакт, за да обменят челен 
опит и да подобряват 
сътрудничеството между държавите 
членки в улесняването на свободното 
движение на работници. Държавите 
членки се насърчават да създадат 
съвместно със съседните държави 
двустранна мрежа, комисия, орган 
или организация, чиято цел ще бъде 
консултирането на пограничните 
работници и разрешаването на 
техните проблеми. Националните 
звена за контакт и двустранните 
мрежи, комисии, органи или 
организации по въпросите на 
свободното движение работят 
съвместно с органите и 
организациите, отговорни за 
координацията съгласно Регламент 
(ЕО) № 883/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. за координация на системите 
за социално осигуряване.

Or. nl

Изменение 72
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавите членки следва да 
насърчават засиленото взаимодействие 

(19) Държавите членки следва да 
насърчават засиленото взаимодействие 
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със съществуващите на равнището на 
Съюза инструменти за осигуряване на 
информация и подкрепа, като за тази 
цел те следва да гарантират, че както 
съществуващите, така и 
новосъздадените органи са запознати, 
използват и си сътрудничат със 
съществуващите служби, предоставящи 
информация и съдействие, като 
например Your Europe, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network и 
единните звена за контакт.

със съществуващите на равнището на 
Съюза инструменти за осигуряване на 
информация и подкрепа, като за тази 
цел те следва да гарантират, че както 
съществуващите, така и 
новосъздадените органи са запознати, 
използват и си сътрудничат със 
съществуващите служби, предоставящи 
информация и съдействие, като 
например Your Europe, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network и 
единните звена за контакт. Държавите 
членки гарантират също така, че 
съществуващите или 
новосъздадените органи са  
запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, предвидени от 
профсъюзите, асоциациите, 
организациите или други юридически 
лица. 

Or. en

Изменение 73
Юта Щайнрук, Биргит Зипел, Евелин Регнер

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавите членки следва да 
насърчават засиленото взаимодействие 
със съществуващите на равнището на 
Съюза инструменти за осигуряване на 
информация и подкрепа, като за тази 
цел те следва да гарантират, че както 
съществуващите, така и 
новосъздадените органи са запознати, 
използват и си сътрудничат със 
съществуващите служби, предоставящи 
информация и съдействие, като 
например Your Europe, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network и 

(19) Държавите членки следва да 
насърчават засиленото взаимодействие 
със съществуващите на равнището на 
Съюза индивидуални консултации и
инструменти за осигуряване на 
информация и подкрепа, като за тази 
цел те следва да гарантират, че както 
съществуващите, така и 
новосъздадените органи са запознати, 
използват и си сътрудничат със 
съществуващите служби, предоставящи 
информация и съдействие, като 
например трансграничните 
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единните звена за контакт. партньори на EURES за 
трансгранични работници и 
работодатели, Your Europe, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network и 
единните звена за контакт.

Or. en

Изменение 74
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавите членки следва да 
насърчават засиленото взаимодействие 
със съществуващите на равнището на 
Съюза инструменти за осигуряване на 
информация и подкрепа, като за тази 
цел те следва да гарантират, че както 
съществуващите, така и 
новосъздадените органи са запознати, 
използват и си сътрудничат със 
съществуващите служби, предоставящи 
информация и съдействие, като 
например Your Europe, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network и 
единните звена за контакт.

(19) Държавите членки следва да 
насърчават засиленото взаимодействие 
със съществуващите на равнището на 
Съюза инструменти за осигуряване на 
информация и подкрепа, като за тази 
цел те следва да гарантират, че както 
съществуващите, така и 
новосъздадените органи са запознати, 
използват и си сътрудничат със 
съществуващите служби, предоставящи 
информация и съдействие, като 
например Your Europe, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network и 
единните звена за контакт. 
Контактите, координацията и 
сътрудничеството между 
съответните органи от двете страни 
на границата следва също да бъдат 
насърчавани.

Or. nl

Изменение 75
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да (20) Държавите членки следва да 
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насърчават диалога с 
неправителствените организации и 
между социалните партньори с цел 
преодоляване и противодействие на
различните форми на дискриминация, 
основаваща се на гражданство.

насърчават диалога между социалните 
партньори и с неправителствените 
организации с цел преодоляване и 
противодействие на всички форми на 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство.

Or. en

Изменение 76
Томас Хендел
Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
насърчават диалога с
неправителствените организации и 
между социалните партньори с цел 
преодоляване и противодействие на 
различните форми на дискриминация, 
основаваща се на гражданство.

(20) Държавите членки следва да 
насърчават диалога със социалните 
партньори и неправителствените 
организации  с цел преодоляване и 
противодействие на различните форми 
на дискриминация, основаваща се на 
гражданство.

Or. de

Изменение 77
Едит Бауер, Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
насърчават диалога с 
неправителствените организации и 
между социалните партньори с цел 
преодоляване и противодействие на 
различните форми на дискриминация, 
основаваща се на гражданство.

(20) Държавите членки следва да 
насърчават диалога  със социалните 
партньори и с неправителствените 
организации с цел преодоляване и 
противодействие на различните  форми 
на дискриминация, основаваща се на 
гражданство.

Or. en
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Изменение 78
Фил Бениън

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите 
и на другите заинтересовани лица 
широко достъпна информация за 
условията на трудова заетост.

заличава се

Or. en

Изменение 79
Биргит Зипел, Юта Щайнрук

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко 
достъпна информация за условията на 
трудова заетост.

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко 
достъпна информация за условията на 
трудова заетост. Това право следва да 
бъде упражнявано без дискриминация 
между постоянни и сезонни 
работници, както и на пограничните 
работници и на тези, които 
осъществяват дейност по 
предоставяне на услуги. 
Предоставената информация следва 
да обхваща и фиктивните 
самостоятелно заети лица или 
фиктивните командировани лица, за 
да им помогне да упражняват 
правата си и да предостави защита 
на най-уязвимите работници.  

Or. en
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Изменение 80
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко
достъпна информация за условията на 
трудова заетост.

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широк и 
лесен достъп до цялата релевантна
информация за жилищното 
настаняване, здравното осигуряване, 
социални данъчни облекчения и 
възпиращи фактори за партньора на 
работника, данъците и социалните 
плащания, свързани с гледането на 
деца и пенсионните права.
Държавите членки следва да 
гарантират наличието на езикови 
курсове на достъпна цена за 
работниците и членовете на 
техните семейства.

Or. en

Изменение 81
Томас Хендел
Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко 
достъпна информация за условията на 
трудова заетост.

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко 
достъпна информация за условията на 
трудова заетост, както и всяка 
съответна информация относно 
жилищно настаняване, здравно 
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осигуряване, данъчни облекчения и 
социални плащания, на съответните 
езици.

Or. de

Изменение 82
Юта Щайнрук
Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко 
достъпна информация за условията на 
трудова заетост.

(21) Държавите членки осигуряват на 
работниците от други държави членки, 
на работодателите и на другите 
заинтересовани лица широко достъпна 
информация за условията на трудова 
заетост и тяхното прилагане.
Държавите членки предоставят при 
поискване подобна информация на 
своите собствени граждани, които 
желаят да се възползват от правото 
си на свободно движение в друга 
държава членка.

Or. de

Изменение 83
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко 
достъпна информация за условията на 
трудова заетост.

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците и 
пограничните работници от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко 
достъпна информация за условията на 
трудова заетост. Преди всичко 
работниците трябва да бъдат 
осведомени относно техните права и 
задължения във връзка с миграцията, 
имиграцията и полагането на труд 
през граница.
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Or. nl

Изменение 84
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко 
достъпна информация за условията на 
трудова заетост.

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите, 
профсъюзите и на другите 
заинтересовани лица широко достъпна 
информация за условията на трудова 
заетост.

Or. en

Изменение 85
Едит Бауер, Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21 a) Държавите членки следва да 
предоставят при поискване 
информация относно правата на 
свободно движение в ЕС на своите  
граждани, които желаят да 
упражнят правото си на свободно 
движение в друга държава членка.   За 
улесняване на безпрепятствения  
поток и обмен на информация 
държавите членки се насърчават да 
използват европейската мрежа от 
национални звена за контакт.

Or. en
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Изменение 86
Юта Щайнрук
Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Държавите членки следва да 
определят как работодателите, 
работниците и другите лица могат да 
получат съответната лесно достъпна 
информация относно разпоредбите на 
настоящата директива и съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 492/2011. Тази информация следва да 
може лесно да се получи и чрез Your 
Europe и EURES.

(22) Държавите членки следва да 
определят как работодателите, 
работниците и другите лица могат да 
получат съответната лесно достъпна 
информация относно разпоредбите на 
настоящата директива и съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 492/2011, както и относно 
органите, на които са възложени 
посочените в член 5 функции. Тази 
информация следва да може лесно да се 
получи и чрез Your Europe и EURES..

Or. de

Изменение 87
Йоанна Катажина Скшидлевска
Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Държавите членки следва да 
определят как работодателите, 
работниците и другите лица могат да 
получат съответната лесно достъпна 
информация относно разпоредбите на 
настоящата директива и съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС)
№ 492/2011. Тази информация следва 
също така да бъде лесно достъпна чрез 
службите Your Europe и EURES.

(22) Държавите членки следва да 
определят как работодателите, 
работниците и другите лица могат да 
получат съответната лесно достъпна 
информация относно разпоредбите на 
настоящата директива и съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС) №
492/2011, включително информация 
относно институциите, на които е 
възложено изпълнението на задачите 
по член 5. Тази информация следва 
също така да бъде лесно достъпна чрез 
службите Your Europe и EURES.

Or. pl

Изменение 88
Едит Бауер, Милан Цабърнох
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Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Държавите членки следва да 
определят как работодателите, 
работниците и другите лица могат да 
получат съответната лесно достъпна 
информация относно разпоредбите на 
настоящата директива и съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС)
№ 492/2011. Тази информация следва 
също така да бъде лесно достъпна чрез 
службите Your Europe и EURES.

(22) Държавите членки следва да 
определят как работодателите, 
работниците и другите лица могат да 
получат съответната лесно достъпна 
информация относно разпоредбите на 
настоящата директива и съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС) № 
492/2011, включително информация 
относно институциите, на които са 
поверени задачите по член 5. Тази 
информация следва също така да бъде 
лесно достъпна чрез службите Your 
Europe и EURES.

Or. en

Изменение 89
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Държавите членки следва да 
определят как работодателите, 
работниците и другите лица могат да 
получат съответната лесно достъпна 
информация относно разпоредбите на 
настоящата директива и съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 492/2011. Тази информация следва 
също така да бъде лесно достъпна чрез 
службите Your Europe и EURES.

(22) Държавите членки следва да 
определят как работодателите,
профсъюзите, работниците и другите
заинтересовани лица могат да получат 
лесно достъпна информация относно 
разпоредбите на настоящата директива 
и разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 492/2011. Тази информация следва 
също така да бъде лесно достъпна чрез 
службите Your Europe и EURES.

Or. en

Изменение90
Минодора Кливети
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Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Държавите членки гарантират, 
че служителите, отговорни за 
прилагането на Регламент (ЕС) № 
492/2011 и на настоящата директива, 
се обучават на основа, обща за всички 
държави членки.

Or. ro

Изменение 91
Траян Унгуряну

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки също така имат 
възможността да разширят обхвата на 
компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 
със закрилата на работниците —
мигранти от Съюза, срещу 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, така че да обхванат и 
правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
семейства, упражняващи правото си на 
свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 

(23) С настоящата директива се
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Все пак, въвеждането или 
запазването на по-благоприятни 
разпоредби следва да бъде 
пропорционално на социално-
икономическата реалност в 
държавата членка.  За тази цел 
Комисията следва да въведе набор от 
критерии и методология, за да 
представи по ясен и прозрачен начин 
цялостна обосновка, подкрепена с 
убедителни аргументи и данни, 
включително всички релевантни 
социално-икономически показатели, 
които водят до заключението, че 
посочените разпоредби са необходими.  
Критериите и методологията следва 
да се прилагат по отношение на 
всички държави членки. Държавите 
членки също така имат възможността да 
разширят обхвата на компетенциите на 
организациите, на които са възложени 
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членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

задачи, свързани със закрилата на 
работниците — мигранти от Съюза, 
срещу дискриминацията, основаваща се 
на гражданство, така че да обхванат и 
правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
семейства, упражняващи правото си на 
свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

Or. en

Изменение 92
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки също така имат 
възможността да разширят обхвата на 
компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 
със закрилата на работниците —
мигранти от Съюза, срещу 
дискриминацията, основаваща се на 

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки имат 
възможността и се насърчават да 
разширят персоналния обхват на 
настоящата директива до всички 
лица, работещи в друга държава 
членка в Европейския съюз и техните 
семейства, независимо от статута 
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гражданство, така че да обхванат и 
правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
семейства, упражняващи правото си на 
свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

им.  Държавите членки също така 
имат възможността да разширят обхвата 
на компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 
със закрилата на работниците —
мигранти от Съюза, срещу 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, така че да обхванат и 
правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
семейства, упражняващи правото си на 
свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не служи като основание за 
влошаване на условията в сравнение със 
съществуващата ситуация във всяка 
държава членка.

Or. en

Изменение 93
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки също така имат 
възможността да разширят обхвата на 
компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки също така имат 
възможността да разширят обхвата на 
компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 
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със закрилата на работниците —
мигранти от Съюза, срещу 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, така че да обхванат и 
правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
семейства, упражняващи правото си на 
свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

със закрилата на работниците —
мигранти и мобилните работници от 
Съюза, срещу дискриминацията, 
основаваща се на гражданство, така че 
да обхванат и правото на равно 
третиране без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, на 
всички граждани на Съюза и членовете 
на техните семейства, упражняващи 
правото си на свободно движение в 
съответствие с член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

Or. en

Изменение 94
Едит Бауер, Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки също така имат 
възможността да разширят обхвата на 
компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 
със закрилата на работниците —
мигранти от Съюза, срещу 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, така че да обхванат и 

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки също така имат 
възможността да разширят обхвата на 
компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 
със закрилата на работниците в ЕС,
работещи в друга държава членка 
срещу дискриминацията, основаваща се 
на гражданство, така че да обхванат и 
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правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
семейства, упражняващи правото си на 
свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
семейства, упражняващи правото си на 
свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

Or. en

Изменение 95
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки също така имат 
възможността да разширят обхвата на 
компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 
със закрилата на работниците —
мигранти от Съюза, срещу 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, така че да обхванат и 
правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
семейства, упражняващи правото си на 

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки също така имат 
възможността да разширят обхвата на 
компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 
със закрилата на мобилните 
работници (в т.ч. и пограничните 
работници) от Съюза, срещу 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, така че да обхванат и 
правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
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свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

семейства, упражняващи правото си на 
свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

Or. nl

Изменение 96
Едит Бауер, Милан Цабърнох

Предложение за директива
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24 a) Държавите членки следва да 
приемат също така законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби, необходими за 
премахването на всякакъв вид 
дискриминация и/или пречки пред 
равното третиране и свободното 
движение, както това е установено в 
член 2.  

Or. en

Изменение 97
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) След изтичане на достатъчно време 
от въвеждането на директивата 
Комисията следва да изготви доклад за 
прилагането Й. като по-специално 
направи оценка на възможността да се 
внесе евентуално необходимо 
предложение, чиято цел е да гарантира 
по-добро прилагане на правото на 
Съюза относно свободното движение.

(26) След изтичане на достатъчно време 
от въвеждането на директивата 
Комисията следва да изготви доклад за 
прилагането Й. като по-специално 
направи оценка на възможността да се 
внесе евентуално необходимо 
предложение, чиято цел е да гарантира 
по-добро прилагане на правото на 
Съюза относно свободното движение.
Тази оценка следва да възприеме 
подход, чувствителен към 
измеренията на пола.

Or. en

Изменение 98
Томас Хендел
Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се съблюдават 
принципите, признати в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, а 
именно свободата при избора на 
професия и правото на труд (член 15), 
правото на недискриминация (член 21, и 
по-специално параграф 2 относно 
недискриминация, основана на 
гражданството), правото на колективни 
преговори и действия (член 28), правото 
на справедливи и равни условия на труд
(член 31), правото на свободно 
движение и пребиваване (член 45) и 
правото на ефективни правни средства 
за защита и на справедлив съдебен 
процес (член 47). Тя трябва да се 
прилага в съответствие с тези права и 
принципи.

(27) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се съблюдават 
принципите, признати в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, а
именно свободата на събранията и 
сдруженията (член 12), свободата при
избор на професия и правото на труд
(член 15), правото на недискриминация
(член 21, и по-специално параграф 2 
относно недискриминация, основана на 
гражданството), правото на колективни 
преговори и действия (член 28), правото 
на защита при неоснователно 
уволнение (член 30), правото на
справедливи и равни условия на труд
(член 31), правото на социална 
сигурност и социална помощ (член 
34), правото на свободно движение и 
пребиваване (член 45) и правото на 
ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес (член 47).
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Тя трябва да се прилага в съответствие с 
тези права и принципи.

Or. de

Изменение 99
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се съблюдават 
принципите, признати в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, а 
именно свободата при избора на 
професия и правото на труд (член 15), 
правото на недискриминация (член 21, и 
по-специално параграф 2 относно 
недискриминация, основана на 
гражданството), правото на колективни 
преговори и действия (член 28), правото 
на справедливи и равни условия на труд
(член 31), правото на свободно 
движение и пребиваване (член 45) и 
правото на ефективни правни средства 
за защита и на справедлив съдебен 
процес (член 47). Тя трябва да се 
прилага в съответствие с тези права и 
принципи.

(27) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се съблюдават 
принципите, признати в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, а 
именно свободата при избора на 
професия и правото на труд (член 15), 
правото на недискриминация (член 21, и 
по-специално параграф 1 относно 
недискриминация, основана на пола и
параграф 2 относно недискриминация, 
основана на гражданството), правото на 
колективни преговори и действия
(член 28), правото на справедливи и 
равни условия на труд (член 31), 
правото на свободно движение и 
пребиваване (член 45) и правото на 
ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес (член 47).
Тя трябва да се прилага в съответствие с 
тези права и принципи.

Or. en

Изменение 100
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Съображение 27 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27 a) Разпоредбите на директивата 
зачитат основните модели на пазара 
на труда на държавите членки, 
включително моделите на пазара на 
труда, регулирани от колективни 
споразумения;

Or. en

Изменение 101
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В настоящата директива се определят 
разпоредби, улесняващи единното 
прилагане и осигуряването на 
изпълнението на правата, предоставени 
с член 45 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) и с разпоредбите на 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
свободното движение на работници в 
Съюза.

В настоящата директива се определят 
разпоредби, улесняващи единното 
прилагане и осигуряването на 
изпълнението на правата, предоставени 
с член 45 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) и с разпоредбите на 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
свободното движение на работници в 
Съюза, включително трансгранични 
работници, в съответствие със 
законодателството на Съюза, без 
дискриминация въз основа на 
местопребиваването.

Or. en

Изменение 102
Марейе Корнелисен, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В настоящата директива се определят 
разпоредби, улесняващи единното 
прилагане и осигуряването на 
изпълнението на правата, предоставени 
с член 45 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) и с разпоредбите на 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
свободното движение на работници в 
Съюза.

В настоящата директива се определят 
разпоредби, улесняващи единното 
прилагане и осигуряването на 
изпълнението на правата за работници 
и техните семейства, които се 
движат в рамките на Съюза, 
включително правата, предоставени с 
член 45 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) и с разпоредбите на 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
свободното движение на работници в 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива предоставя инструмент, който има за цел да помогне на 
работниците да упражняват и претендират за спазването на своите права.  Целта й 
е да предостави отговор за всички работници, сблъскващи се с посочените проблеми, 
независимо от техния статут, поради което персоналният й обхват следва да бъде 
разширен.  Така че за проблемите или дискриминацията, с която се сблъсквате в 
качеството на работник-мигрант или мобилен работник, разполагате с подкрепата 
на инструментите на настоящата директива. 

Изменение 103
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условия на заетост и труд, по-
специално по отношение на 
заплащането и уволнението;

б) условия на заетост и труд, по-
специално по отношение на
недискриминация на каквото и да 
било основание, заплащането и 
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уволнението;

Or. en

Изменение 104
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условия на заетост и труд, по-
специално по отношение на 
заплащането и уволнението;

б) условия на заетост и труд, по-
специално по отношение на 
заплащането, уволнението и
здравословните и безопасни условия 
на труд;

Or. en

Изменение105
Юта Щайнрук
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условия на заетост и труд, по-
специално по отношение на 
заплащането и уволнението;

б) условия на заетост и труд, по-
специално по отношение на 
заплащането, колективните 
споразумения и уволнението;

Or. de

Изменение 106
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б a) право на труд;
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Or. en

Изменение 107
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) здравословни и безопасни условия 
на труд

Or. en

Изменение 108
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) достъп до социални придобивки и 
данъчни облекчения;

в) достъп до социални придобивки и 
данъчни облекчения, включително 
достъп до социална сигурност;

Or. en

Изменение 109
Томас Хендел
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) достъп до социално осигуряване.

Or. de



PE519.521v02-00 54/99 AM\1004217BG.doc

BG

Изменение 110
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) достъп до социална сигурност, 
включително здравеопазване;

Or. en

Изменение 111
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) членство в профсъюзи; г) членство в профсъюзи и други 
органи, свързани със заетостта;

Or. en

Изменение 112
Томас Хендел
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) членство в профсъюзи; г) членство в профсъюзи и по 
отношение на колективни преговори 
и действия;

Or. de

Изменение 113
Юта Щайнрук, Биргит Зипел
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) достъп до обучение; д) право на обучение;

Or. en

Изменение 114
Томас Хендел
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) достъп до обучение; д) достъп до обучение и продължаващо 
професионално обучение;

Or. de

Изменение 115
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) достъп до образование за децата на 
работниците.

ж) достъп до образование, 
включително образование в ранна 
детска възраст и гледане на деца за 
децата на работниците.

Or. en

Изменение 116
Юта Щайнрук, Биргит Зипел

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ж а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) достъп до службите по заетост;

Or. en

Изменение 117
Юта Щайнрук
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) помощи и програми за 
насърчаване на интеграцията и 
мобилността

Or. de

Изменение 118
Юта Щайнрук, Биргит Зипел

Предложение за директива
Член21 – параграф 1 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) достъп до социална закрила;

Or. en

Изменение 119
Марейе Корнелисен, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага за 
всички граждани на Съюза, които за 
целите на заетостта се преместват 
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или пребивават в друга държава 
членка, и членовете на техните 
семейства.

Or. en

Изменение 120
Биргит Зипел, Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 а
Настоящата директива се отнася за 
работници, които се възползват от 
свободата на движение на работници, 
включително постоянни, сезонни и 
погранични работници, и тези, които 
осъществяват дейност за целите на 
предоставяне на услуги. Фиктивните 
самостоятелно заети лица или 
фиктивните командировани лица 
също са обхванати.

Or. en

Изменение121
Хайнц К. Бекер
Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
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членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били или са ощетени в 
резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение 
или които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация.

членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били или са ощетени в 
резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение 
или които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация. 
На работниците се предоставят 
разбираеми и ясни фишове за 
възнагражденията и записи на 
изработените часове.

Or. de

Изменение 122
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били или са ощетени в 
резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение 
или които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация.

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията, свързани със свободното 
движение, включително по член 45 и 
член 49 от Договора и членове 1—10 от 
Регламент (ЕС) № 492/2011 за всички 
работници и за членовете на техните 
семейства, независимо от статута 
им, които смятат, че са били или са 
ощетени в резултат на дискриминация 
или необосновани ограничения на 
правото им на свободно движение или 
които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация.



AM\1004217BG.doc 59/99 PE519.521v02-00

BG

Or. en

Изменение 123
Жан-Пиер Оди
Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били или са ощетени в 
резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение 
или които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация.

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
членовете на техните семейства, 
пребиваващи законно, които смятат, че 
са били или са ощетени в резултат на 
необосновани ограничения на правото 
им на свободно движение или които 
смятат, че са засегнати от неспазването 
на принципа на равно третиране спрямо 
тях, дори след като са прекратени 
отношенията, при които е извършена 
твърдяната дискриминация.

Or. fr

Изменение 124
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
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задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били или са ощетени в 
резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение 
или които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация.

задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били или са ощетени в 
резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение, 
включително случаи на двойно 
данъчно облагане, или които смятат, че 
са засегнати от неспазването на 
принципа на равно третиране спрямо 
тях, дори след като са прекратени 
отношенията, при които е извършена 
твърдяната дискриминация.

Or. en

Изменение 125
Томас Хендел
Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били или са ощетени в 
резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение 
или които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация.

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници, 
включително пограничните 
работници и за членовете на техните 
семейства, които смятат, че са били или 
са ощетени в резултат на необосновани 
ограничения на правото им на свободно 
движение или които смятат, че са 
засегнати от неспазването на принципа 
на равно третиране спрямо тях, дори 
след като са прекратени отношенията, 
при които е извършена твърдяната 
дискриминация. Държавите членки 
следва да гарантират, че 
работодателите не пречат на 
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работниците да упражняват 
правата си в рамките на подобни 
съдебни и/или административни 
производства.

Or. de

Изменение 126
Едит Бауер, Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били или са ощетени в 
резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение 
или които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация.

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници, 
включително пограничните 
работници, и за членовете на техните 
семейства, които смятат, че са били или 
са ощетени в резултат на необосновани 
ограничения на правото им на свободно 
движение или които смятат, че са 
засегнати от неспазването на принципа 
на равно третиране спрямо тях, дори 
след като са прекратени отношенията, 
при които е извършена твърдяната 
дискриминация.

Or. en

Изменение 127
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Държавите членки създават или 
приспособяват съществуващите 
информационни системи, за да се 
гарантира, че работниците и 
техните семейства, независимо от 
езиковите им умения, са запознати с 
правата си, наличието на структури 
за подкрепа, техните механизми и 
процедури.

Or. en

Изменение 128
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. Държавите членки гарантират, 
че работниците, които започват 
съдебно или административно 
производство, не са обект на 
неблагоприятно третиране от 
страна на техния работодател като 
последица от това действие.

Or. en

Изменение 129
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 в. Държавите членки гарантират в 
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съответствие с националните закони 
и практики, че са въведени 
необходимите механизми, за да се 
гарантира, че работниците са в 
състояние да искат и получават 
всички полагаеми права и/или че 
трети страни могат да действат от 
тяхно име за тази цел.

Or. en

Изменение 130
Марейе Корнелисен, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 г. Държавите членки гарантират, 
че са въведени ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции 
за необосновани ограничения на 
правото на свободно движение и на 
принципа на равно третиране.

Or. en

Изменение 131
Траян Унгуряну

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага без да се 
засягат националните разпоредби 
относно сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 

2. Параграф 1 се прилага без да се 
засягат националните разпоредби 
относно сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
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предоставените в правото на ЕС права. предоставените в правото на ЕС права. 
В противен случай следва да се 
прилагат подходящи санкции.

Or. en

Изменение 132
Евелин Регнер
Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага без да се 
засягат националните разпоредби 
относно сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

2. Сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права  не трябва 
да правят практически невъзможно или
да усложняват значително
упражняването на предоставените в 
правото на ЕС права.

Or. de

Изменение 133
Хайнц К. Бекер
Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага без да се 
засягат националните разпоредби 
относно сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

2. Сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права трябва да 
позволяват упражняването на 
правата в рамките на подходящ срок.
Тези срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

Or. de

Изменение 134
Юта Щайнрук, Биргит Зипел
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Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага без да се 
засягат националните разпоредби 
относно сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

2. Параграф 1 се прилага без да се 
засягат националните разпоредби 
относно сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
значително трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

Or. en

Изменение 135
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага без да се 
засягат националните разпоредби 
относно сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

2. Разпоредбите на член 3 се прилагат
без да се засягат националните 
разпоредби относно сроковете за 
осигуряване на изпълнението на тези 
права. Тези срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

Or. en

Изменение 136
Евелин Регнер, Юта Щайнрук
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. За улесняване на изпълняването 
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на правата, предоставени съгласно 
законодателството на Съюза, 
работникът има право да получава от 
работодателя разбираеми и ясни 
фишове за възнагражденията. 
Държавите членки издават единни 
изисквания за разбираеми и ясни 
фишове за възнагражденията.

Or. de

Изменение 137
Евелин Регнер, Юта Щайнрук
Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. За улесняване на изпълняването на 
правата, предоставени съгласно 
законодателството на Съюза, 
работникът има право да получава от 
работодателя записи на 
изработените часове. В случай на 
съдебно производство между 
работодателя и работника, 
доказателствената тежест по 
отношение на записите на 
изработените часове пада върху 
работодателя.

Or. de

Изменение 138
Евелин Регнер, Юта Щайнрук, Биргит Зипел
Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 c. С цел да се улесни изпълняването 
на правата, предоставени съгласно 
законодателството на Съюза, 
държавите членки приемат 
разпоредби, предвиждащи, че 
работниците имат право на 
възстановяване на разходите, 
възникнали при получаването на 
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информацията, от която те се 
нуждаят, за да отстояват правата 
си, по-специално разходи за 
консултации, пътни разходи и 
разходи за ангажиране на преводач.

Or. de

Изменение 139
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Действия от страна на сдружения, 
организации или други правни субекти

Действия от страна на профсъюзи, 
сдружения, организации или други 
правни субекти

Or. en

Изменение 140
Томас Хендел
Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
сдруженията, организациите или 
другите правни субекти, които съгласно 
установените в националното им 
законодателство критерии имат 
основателен интерес да следят за 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящата директива, могат да 
участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство и с негово одобрение, във 
всички съдебни и/или административни 
производства, предвидени с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 

1. Държавите членки гарантират, че 
сдруженията, профсъюзите,
организациите или другите правни 
субекти, които съгласно установените в 
националното им законодателство 
критерии имат основателен интерес да 
следят за изпълнението на разпоредбите 
на настоящата директива, могат  да 
участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство и по целесъобразност с 
негово одобрение, във всички съдебни 
и/или административни производства, 
предвидени с оглед осигуряване на 
изпълнението на задълженията по 
член 45 от Договора и членове 1—10 от 
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№ 492/2011 Регламент (ЕС) № 492/2011.

Or. de

Изменение 141
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
сдруженията, организациите или 
другите правни субекти, които съгласно
установените в националното им 
законодателство критерии имат 
основателен интерес да следят за 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящата директива, могат да 
участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство и с негово одобрение, във 
всички съдебни и/или административни 
производства, предвидени с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011

1. Държавите членки гарантират, че
профсъюзите, сдруженията, 
организациите или другите правни 
субекти, които съгласно критериите, 
установени в националното им 
законодателство, колективните 
споразумения или националните 
практики, имат основателен интерес да 
следят за изпълнението на разпоредбите 
на настоящата директива, могат да 
участват, от името на колективен 
интерес или от името или в подкрепа 
на работника и членовете на неговото 
семейство във всички съдебни и/или 
административни производства, 
предвидени с оглед осигуряване на 
изпълнението на задълженията по 
член 45 от Договора и членове 1—10 от 
Регламент (ЕС) № 492/2011.

Or. en

Обосновка

Профсъюзите, асоциациите, организациите и други юридически лица следва да имат 
възможност да участват от името на работник или в негова подкрепа в съдебни или 
административни производства, независимо от одобрението на служителя. 
Колективните споразумения, които регулират пазара на труда в някои държави-
членки на ЕС, са договорени и подписани между социалните партньори, които са 
договарящите се страни по споразумението, и поради това следва да имат право да 
защитават своя интерес, независимо от одобрението на служителя.
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Изменение 142
Марейе Корнелисен, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
сдруженията, организациите или 
другите правни субекти, които съгласно 
установените в националното им 
законодателство критерии имат 
основателен интерес да следят за 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящата директива, могат да 
участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство и с негово одобрение, във 
всички съдебни и/или административни 
производства, предвидени с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011

1. Държавите членки гарантират, че 
сдруженията, организациите или 
другите правни субекти, които съгласно 
установените в националното им 
законодателство критерии имат 
основателен интерес да следят за 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящата директива, могат да 
участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство, освен ако 
заинтересованите лица не възразят, 
във всички съдебни и/или 
административни производства, 
предвидени с оглед осигуряване на 
изпълнението на задълженията по 
член 45 от Договора и членове 1—10 от 
Регламент (ЕС) № 492/2011

Or. en

Обосновка

Колективните искове се ограничават значително, ако при определени условия 
отделните работници, които са се завърнали у дома, не могат да бъдат установени. 
Поради това разпоредбата относно одобрението следва да бъде ограничена.

Изменение 143
Едит Бауер, Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
сдруженията, организациите или 

1. Държавите членки гарантират, че 
сдруженията, организациите или 
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другите правни субекти, които съгласно 
установените в националното им 
законодателство критерии имат 
основателен интерес да следят за 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящата директива, могат да 
участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство и с негово одобрение, във 
всички съдебни и/или административни 
производства, предвидени с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011

другите правни субекти, които съгласно 
установените в националното им 
законодателство и практики критерии 
имат основателен интерес да следят за 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящата директива, имат право да 
участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство и с негово одобрение, във 
всички съдебни и/или административни 
производства, предвидени с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от ДФЕС и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011.

Or. en

Изменение 144
Марейе Корнелисен, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Държавите членки гарантират, 
че тези сдружения и организации 
имат неограничен достъп до 
засегнатите работници при 
подготовката и последващите 
действия във връзка с колективните 
искове.

Or. en

Изменение 145
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага без да се 
засягат националните разпоредби 
относно сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

2. Разпоредбите на член 4 се прилагат
без да се засягат националните 
разпоредби относно сроковете за 
осигуряване на изпълнението на тези 
права. Тези срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

Or. en

Изменение 146
Ханс-Петер Мартин
Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции 
на национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено.

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции 
на национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено. Държавите членки 
гарантират, че органът е задължен 
да служи само на интересите на 
работниците и че не е налице 
конфликт на интереси с 
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икономически или други цели.

Or. de

Изменение 147
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции 
на национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено.

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. 
Държавите членки гарантират, че 
тези органи имат подход, съобразен с 
равенството между половете, на 
всички етапи от процеса. Държавите 
членки гарантират, че всички 
работници, независимо от статута 
им преди, по време или след 
мобилността имат 
недискриминационен достъп до тези 
органи. Тези органи могат да бъдат част 
от агенции на национално равнище, 
които имат сходни цели, но в чийто 
обхват на работа попадат и други 
признаци за дискриминация. В такъв 
случай държавата членка осигурява на 
новия или съществуващия орган 
достатъчно ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено.

Or. en
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Обосновка

В интерес на опроставянето: ако такива структури са създадени, те следва да бъдат 
отворени за всички заинтересовани работници, независимо от това дали са 
обхванати от преходните разпоредби, наети чрез агенции работници или 
командировани работници; ако те са мобилни, следва да имат достъп.

Изменение 148
Жан-Пиер Оди
Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции 
на национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено.

1. Държавите членки определят един 
или няколко органа за насърчаване, 
анализ, наблюдение и подкрепа на 
равното третиране на всички работници 
или членове на техните семейства без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, и осигуряват 
необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции 
на национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено.

Or. fr

Изменение 149
Едит Бауер, Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции 
на национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено.

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 
органи могат да бъдат част от
съществуващи агенции или органи на 
национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира
ефективно и подходящо осигуряване 
на всички функции на органа и по-
специално, че изпълнението на 
съществуващите задачи на тези органи 
няма да бъде накърнено.

Or. en

Изменение150
Юта Щайнрук
Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 
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органи могат да бъдат част от агенции 
на национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено.

органи могат да бъдат част от
съществуващи агенции или органи на 
национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено. В съответствие с 
националното законодателството 
държавите членки следва да възлагат 
подпомагането на жертви на 
дискриминация на недържавни 
органи.

Or. de

Изменение 151
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
правомощията на тези органи 
включват:

2. Държавите членки гарантират, че 
правомощията на тези органи не 
засягат националните задачи, 
практики или правомощия, които 
вече са извършени от социалните 
партньори:

Or. en

Изменение 152
Фил Бениън

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) без да се засяга правото на 
работниците или членовете на техните 
семейства и на сдруженията и 
организациите и другите правни 
субекти, посочено в член 4, 
предоставяне на независима правна 
и/или друга помощ на работниците или 
членовете на техните семейства при 
разглеждане на техните жалби;

a) без да се засяга правото на 
работниците или членовете на техните 
семейства и на сдруженията и 
организациите и другите правни 
субекти, посочено в член 4, 
предоставяне на независима правна 
и/или друга помощ на работниците или 
членовете на техните семейства при 
разглеждане на техните жалби, в 
съответствие с националните закони 
и практики;

Or. en

Изменение 153
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) провеждане на независими 
проучвания, свързани с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство;

б) провеждане на независими 
проучвания и на независими анализи, 
свързани с дискриминацията и
недискриминацията, основаваща се на 
гражданство, респ. при пограничните 
работници – на местоживеене.  Освен 
това за всяка държава членка следва 
да се определи кои функции са 
предназначени само за граждани на 
съответната държава;

Or. nl

Изменение 154
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) провеждане на независими 
проучвания, свързани с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство;

б) провеждане на независими 
проучвания, свързани с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, и в комбинация с 
дискриминацията на всяко друго 
основание;

Or. en

Изменение 155
Лена Коларска-Бобинска

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) публикуване на независими доклади и 
отправяне на препоръки по въпроси, 
свързани с подобна дискриминация;

в) публикуване на независими доклади и 
отправяне на препоръки по въпроси, 
свързани с подобна дискриминация и 
други форми на дискриминация, 
свързани пряко или косвено (като 
например дискриминация, основаваща 
се на пола);

Or. en

Обосновка

Често жените са изправени пред двойна дискриминация, когато работят извън 
изпращащата държава членка. Трансграничните въпроси често засягат правата, 
свързани с отпуска по майчинство, и правата по отношение на отпуска по болест и 
семейния отпуск. Това следва да се вземе предвид.

Изменение 156
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) информиране на дипломираните 
млади хора и студентите в последна 
година на обучението им за техните 
права при работа в чужбина;

Or. en

Изменение 157
Евелин Регнер, Юта Щайнрук, Биргит Зипел
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) без да се засяга правото на 
работниците или членовете на техните 
семейства и на сдруженията и 
организациите и другите правни 
субекти, посочено в член 4, 
предоставяне на независима правна 
и/или друга помощ на работниците или 
членовете на техните семейства при 
разглеждане на техните жалби;

з) без да се засяга правото на 
работниците или членовете на техните 
семейства и на сдруженията и 
организациите и другите правни 
субекти, посочено в член 4, 
предоставяне на независима правна 
и/или друга помощ на работниците или 
членовете на техните семейства при 
разглеждане на техните жалби, която 
обхваща цялостното национално 
трудово право;

Or. de

Изменение 158
Фил Бениън

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че
съществуващите или новосъздадените 
органи са запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, като например Your Europe, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 

3. Държавите членки следва да 
насърчават съществуващите или 
новосъздадените органи да използват и 
да си сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, като например Your Europe, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
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Network и единните звена за контакт. Network и единните звена за контакт.

Or. en

Изменение 159
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
съществуващите или новосъздадените 
органи са запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, като например Your Europe, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network и единните звена за контакт.

3. Държавите членки гарантират, че 
съществуващите или новосъздадените 
органи са запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, като например Your Europe, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network и единните звена за контакт. 
Държавите членки гарантират също 
така, че съществуващите или 
новосъздадените органи са  
запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, предвидени от 
профсъюзите, асоциациите, 
организациите или други юридически 
лица.

Or. en

Изменение 160
Томас Хендел
Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
съществуващите или новосъздадените 
органи са запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 

3. Държавите членки гарантират, че 
съществуващите или новосъздадените 
органи, в т.ч. и тези на профсъюзите 
и неправителствените организации,
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служби, предоставящи информация и 
съдействие, като например Your Europe, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network и единните звена за контакт.

са запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, като например Your Europe, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network и единните звена за контакт.

Or. de

Изменение 161
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
съществуващите или новосъздадените 
органи са запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, като например Your Europe, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network и единните звена за контакт.

3. Държавите членки гарантират, че 
съществуващите или новосъздадените 
органи са запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, като например Your Europe, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network и единните звена за контакт.
Държавите членки гарантират 
сътрудничество със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, предвидени от 
социалните партньори, НПО или 
други заинтересовани юридически 
лица. Държавите членки гарантират, 
че инспекциите по труда са включени 
в това сътрудничество и в този 
процес и гарантират, че обменът на 
практики и информация между 
инспекциите по труда е неразделна 
част от това.

Or. en

Изменение 162
Едит Бауер, Милан Цабърнох
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Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
съществуващите или 
новосъздадените органи са запознати, 
използват и си сътрудничат със 
съществуващите служби, предоставящи 
информация и съдействие, като 
например Your Europe, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network и 
единните звена за контакт.

3. Държавите членки гарантират, че 
тези органи са запознати, използват и 
си сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие на национално равнище 
чрез звената за контакт и на 
равнището на ЕС, като например Your 
Europe, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network, единните звена за 
контакт и европейската мрежа от 
национални звена за контакт.
Държавите членки гарантират също 
така сътрудничество със 
съществуващите служби, 
предоставящи информация и 
съдействие, предвидени от 
социалните партньори и НПО.

Or. en

Изменение 163
Фил Бениън

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Държавите членки следва да 
гарантират, че когато задачите, 
посочени в член 5, параграф 1 и член 5, 
параграф 2 са възложени на повече от 
един орган, отговорностите са 
разпределени по подходящ начин 
между тях.

Or. en
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Изменение164
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато повече от един орган 
отговаря за задачите по член 5, 
параграфи 1 и 2, държавите членки 
гарантират координация и 
сътрудничество между тези органи, 
за да се избегне припокриване или 
липса на правомощия.

Or. nl

Изменение 165
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Dialogue Представителство на интереси и
диалог

Or. en

Изменение 166
Юта Щайнрук, Биргит Зипел, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки насърчават диалога
със съответните неправителствени 
организации и със социалните 
партньори, които в съответствие с 
тяхното национално законодателство и 
практика имат основателен интерес да 
допринасят за борбата с 

Държавите членки установяват диалог
със съответните неправителствени 
организации и със социалните 
партньори, които в съответствие с 
тяхното национално законодателство и 
практика имат основателен интерес да 
допринасят за борбата с 
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дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, с цел насърчаване на 
принципа за равно третиране.

дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, с цел насърчаване на 
принципа за равно третиране.

Or. en

Изменение 167
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки насърчават диалога 
със съответните неправителствени 
организации и със социалните 
партньори, които в съответствие с 
тяхното национално законодателство и 
практика имат основателен интерес да 
допринасят за борбата с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, с цел насърчаване на
принципа за равно третиране.

Държавите членки насърчават и 
подкрепят диалога със 
заинтересованите неправителствени 
организации, представителните 
органи  и със социалните партньори, 
които в съответствие с тяхното 
национално законодателство и практика 
имат основателен интерес да 
допринасят за борбата с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, и за принципа за равно 
третиране.

Or. en

Изменение 168
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки насърчават диалога 
със съответните неправителствени 
организации и със социалните 
партньори, които в съответствие с 
тяхното национално законодателство и 
практика имат основателен интерес да 

Държавите членки насърчават диалога 
със социалните партньори и
съответните неправителствени 
организации, които в съответствие с 
тяхното национално законодателство и 
практика имат основателен интерес да 
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допринасят за борбата с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, с цел насърчаване на
принципа за равно третиране.

допринасят за борбата с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, с цел насърчаване на 
принципа за равно третиране.

Or. en

Изменение 169
Едит Бауер, Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки насърчават диалога 
със съответните неправителствени 
организации и със социалните 
партньори, които в съответствие с 
тяхното национално законодателство и 
практика имат основателен интерес да 
допринасят за борбата с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, с цел насърчаване на 
принципа за равно третиране.

Държавите членки насърчават диалога 
със социалните партньори и
съответните неправителствени 
организации, които в съответствие с 
тяхното национално законодателство и 
практика имат основателен интерес да 
допринасят за борбата с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, с цел насърчаване на 
принципа за равно третиране.

Or. en

Изменение 170
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да 
гарантират, че органът за 
подпомагане на равното третиране 
насърчава активно 
представителството на интереси и 
гарантира, че работниците и 
техните семейства, които 
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упражняват правото си на свободно 
движение, познават правата си и 
могат да се възползват от тях.

Or. en

Изменение 171
Марейе Корнелисен, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки улесняват и 
подпомагат организирането на 
работници и служители от други 
държави членки, по-специално 
уязвими групи, които работят извън 
официални структури, като 
например сезонни работници, 
работници, полагащи грижи, 
домашни работници или лица, 
предоставящи сексуални услуги. 
Държавите членки също така 
предоставят на тези работници 
информация за възможностите да 
членуват в профсъюзи и улесняват 
признаването на членството в 
синдикални организации в друга 
държава членка.

Or. en

Изменение 172
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 а
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Всеобхватен режим за мобилните 
работници

1. За да се възползват в пълна степен 
от пазара на труда и с цел улесняване 
на мобилността на гражданите и 
пребиваващите в ЕС, Комисията 
обмисля незадължителен, доброволен, 
индивидуален и всеобхватен „29-ти 
режим“ в допълнение към 
националните системи за социална 
сигурност;
2. Комисията определя минимални 
изисквания за този „29-ти режим“. 

Or. en

Изменение173
Хайнц К. Бекер
Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, както и 
съответните действащи разпоредби на 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011, се свеждат до знанието на 
заинтересованите лица чрез всички 
подходящи средства и за цялата им 
територия.

1. Държавите членки следва да
гарантират в бъдеще, че разпоредбите, 
приети съгласно настоящата директива, 
както и съответните действащи 
разпоредби на членове 1—10 от 
Регламент (ЕС) № 492/2011, се свеждат
лично до знанието на заинтересованите 
лица за цялата им територия. Това се 
извършва чрез мрежата EURES и с 
участието на социалните партньори 
под формата на разпространение на 
съответната информация по 
възможно най-устойчив начин и 
така, че да достигне по възможност 
най-много хора.  По отношение на 
съдържанието, формата и методите 
на разпространение информацията 
следва да е адаптирана към целевите 
групи и съответно да бъде 
разбираема, лесно достъпна и 
изчерпателна.
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Or. de

Изменение 174
Марейе Корнелисен, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, както и
съответните действащи разпоредби на 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011, се свеждат до знанието на 
заинтересованите лица чрез всички 
подходящи средства и за цялата им 
територия.

1. Държавите членки гарантират, че не 
само разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, както и 
съответните действащи разпоредби на 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011, но също и широк кръг 
други правила, свързани със 
социалната сигурност, включително 
семейни обезщетения, трудови права, 
условия на труд, данъчно облагане, 
семейно признаване, изучаване на 
езици, които са от значение за 
работниците и техните семейства,
се свеждат до знанието на 
заинтересованите лица чрез всички 
подходящи средства и за цялата им 
територия и независимо от статута 
на отделното лице.

Or. en

Изменение 175
Евелин Регнер, Биргит Зипел
Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. . Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници.
Тази информация следва също така да 

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници.
Държавите членки осигуряват 
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бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

разпространение на съответната 
информация по възможно най-
устойчив начин и така, че тя да 
достигне по възможност най-много 
хора.  По отношение на 
съдържанието, формата и методите 
на разпространение информацията 
следва да е адаптирана към целевите 
групи на съответните работници. 
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

Or. de

Изменение 176
Юта Щайнрук, Биргит Зипел

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници. 
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници, за 
търсещите работа, мобилните 
работници и служители с цел 
насърчаване на доброволната 
мобилност на работниците в 
географски план на справедлива основа 
и допринасяне за висока степен на 
качествена заетост. Тази информация 
следва също така да бъде предоставяна 
чрез индивидуални консултации и да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

Or. en
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Изменение 177

Томас Хендел
Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. . Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници. 
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация на няколко езика относно 
правата, предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници. 
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES. Това следва да се 
прилага както за държавата членка 
на произход, така и за държавата 
членка, в която работникът работи.

Or. de

Изменение 178
Данута Язловецка

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят ясна,
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници.  
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

2. Държавите членки предоставят ясна, 
разбираема и актуална информация 
относно правата, предоставени по 
силата на законодателството на Съюза 
относно свободното движение на 
работници, процедурите по 
обезщетяване и звената за контакт 
по лесен за използване начин и в лесно 
достъпен формат, също и за лица с 
увреждания.   Тази информация следва
да бъде на разположение чрез един 
национален официален уебсайт и 
други подходящи средства като 
например брошури и също така лесно 
достъпна чрез службите Your Europe и 
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EURES.

Or. en

Изменение 179
Йоанна Катажина Скшидлевска
Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници.
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

2. Държавите членки предоставят, чрез 
националните звена за контакт, ясна, 
лесно достъпна, разбираема, актуална
и многоезична информация относно 
правата, предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници, и 
относно наличните начини за правна 
защита и обезщетение. Освен това 
държавите членки се насърчават да 
създадат многоезични уебсайтове с 
информация относно свободното 
движение на работниците. При 
избора на езиците, на които 
информацията да бъде достъпна, 
държавите членки следва да се 
съсредоточат преди всичко върху най-
големите национални групи сред 
мобилните работници в дадена 
страна. Тази информация следва също 
така да бъде лесно достъпна чрез 
службите Your Europe и EURES.

Or. pl

Изменение 180
Риа Омен-Ройтен
Предложение за директиваЧлен 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална
информация относно правата, 
предоставени по силата на 

2. Държавите членки предоставят, чрез 
националните звена за контакт, ясна, 
лесно достъпна, разбираема актуална и
многоезична информация относно 
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законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници.
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

правата, предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници, и 
относно наличните начини за правна 
защита и обезщетение. Освен това 
държавите членки се насърчават да 
създадат многоезичен уебсайт с 
информация относно свободното 
движение на работниците. 
Информацията на този уебсайт 
трябва да бъде свързана с 
информацията относно 
координацията на системите за 
социално осигуряване. Тази 
информация следва също така да бъде 
лесно достъпна чрез службите Your 
Europe и EURES. Контактите, 
координацията и сътрудничеството 
между съответните звена за 
контакт или органи от двете страни 
на границата следва също да бъдат 
насърчавани.

Or. nl

Изменение 181
Фил Бениън

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници.  
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници, и 
относно начините за защита и 
обезщетение във връзка с тези права. 
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

Or. en
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Изменение 182
Минодора Кливети
Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници.
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация на всички официални 
езици на Европейския съюз относно 
правата, предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници.
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

Or. ro

Изменение 183
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Държавите членки довеждат 
информацията, свързана с 
допълнителните национални 
разпоредби, от значение за 
работниците и техните семейства, 
които упражняват правото си на 
свободно движение, до знанието на 
съответните лица.

Or. en

Изменение 184
Едит Бауер, Милан Цабърнох

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Държавите членки предоставят 
ясна, лесно достъпна, изчерпателна и 
актуална информация относно 
правото на свободно движение на 
работници от ЕС, при поискване, на 
собствените си граждани, които 
желаят да упражнят правото си на 
свободно движение в друга държава 
членка.

Or. en

Изменение 185
Биргит Зипел, Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за директива
Глава 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава ІVа Мониторинг на 
съответствието

Or. en

Изменение 186
Биргит Зипел, Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a Санкции
Държавите членки определят 
правила относно приложимите 
санкции в случай на нарушение на 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с настоящата 
директива и Регламент 492/2011, и 
вземат всички необходими мерки, за 
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да гарантират, че тези правила се 
изпълняват и спазват. Предвидените 
санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за  тези разпоредби най-
късно до [….. дата на 
транспонирането] г. Те уведомяват 
незабавно за всички последващи 
изменения по тях.

Or. en

Изменение 187
Биргит Зипел, Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б Инспекции по труда
Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи проверки и 
механизми за мониторинг и 
извършването на ефективни и 
целесъобразни инспекции на тяхна 
територия с цел контрол и 
мониторинг на спазването на 
установените в Регламент 492/2011 
разпоредби и правила и гарантиране 
на тяхното правилно прилагане и 
изпълнение.

Or. en

Изменение 188
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да приемат 
или да запазят разпоредби, които по 
отношение на защитата на принципа на 
равното третиране са по-благоприятни 
от предвидените в настоящата 
директива.

1. Държавите членки могат да приемат 
или да запазят разпоредби, които по 
отношение на защитата на принципа на 
равното третиране са по-благоприятни 
от предвидените в настоящата 
директива. Към държавите членки се 
отправя призив да разширят обхвата 
на процесуалните права до всички 
заинтересовани работници и 
техните семейства, независимо дали 
се отнася до свободното движение 
съгласно член 45 или други видове 
трудова миграция.

Or. en

Изменение 189
Юта Щайнрук, Биргит Зипел, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че правомощията на 
структурите и органите, посочени в 
член 5, за насърчаване, анализ, 
наблюдение и подкрепа на равното 
третиране на всички работници или 
членове на техните семейства без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, обхващат и правото на 
равно третиране без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, за 
всички граждани на ЕС и членовете на 
техните семейства, които упражняват 
правото си на свободно движение, както 
е предвидено в член 21 от ДФЕС и в 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на 

2. Държавите членки предвиждат, че 
правомощията на структурите и 
органите, посочени в член 5, за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, 
обхващат и правото на равно третиране 
без дискриминация, основаваща се на 
гражданство, за всички граждани на ЕС 
и членовете на техните семейства, които 
упражняват правото си на свободно 
движение, както е предвидено в член 21 
от ДФЕС и в Директива 2004/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да 
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техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на 
държавите членки.

пребивават свободно на територията на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 190
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че правомощията на 
структурите и органите, посочени в 
член 5, за насърчаване, анализ, 
наблюдение и подкрепа на равното 
третиране на всички работници или 
членове на техните семейства без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, обхващат и правото на 
равно третиране без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, за 
всички граждани на ЕС и членовете на 
техните семейства, които упражняват 
правото си на свободно движение, както 
е предвидено в член 21 от ДФЕС и в 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на 
държавите членки.

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че правомощията на 
структурите и органите, посочени в 
член 5, за насърчаване, анализ, 
наблюдение и подкрепа на равното 
третиране на всички работници или 
членове на техните семейства без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, обхващат и 
трансграничните работници и други 
работници, както и правото на равно 
третиране без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, за 
всички граждани на ЕС и членовете на 
техните семейства, които упражняват 
правото си на свободно движение, както 
е предвидено в член 21 от ДФЕС и в 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 191
Юта Щайнрук, Биргит Зипел
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Правомощията на структурите и 
органите, посочени в член 5, 
предвидени от държавите членки, 
обхващат също така 
командированите работници, както е 
определено в Директива 96/71/ЕО.

Or. en

Изменение 192
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от две години след 
изтичането на срока за транспониране 
Комисията докладва на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет за 
изпълнението на настоящата директива, 
с оглед на това — при целесъобразност, 
да направи необходимите изменения.

Не по-късно от две години след 
изтичането на срока за транспониране 
Комисията докладва на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет за 
изпълнението на настоящата директива, 
с оглед на това — при целесъобразност, 
да направи необходимите изменения 
или законодателни предложения.

Or. en

Изменение 193
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В този доклад Комисията обръща 
допълнително внимание на 
възможните трудности, които 
срещат дипломираните млади хора, 
когато се движат в рамките на 
Съюза, както за определен период от 
време, така и за временна позиция.

Or. en

Изменение 194
Фил Бениън

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този доклад Комисията обръща 
допълнително внимание на 
възможните трудности, които 
срещат дипломираните млади хора, 
когато се движат в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 195
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията анализира също така 
възможните трудности, които 
срещат съпругите и съпрузите на 
работниците, когато тези съпруги и 
съпрузи са граждани на трети 
държави.
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Or. en

Изменение 196
Фил Бениън

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. Комисията анализира също така 
възможните трудности, които 
срещат съпругите и съпрузите на 
работниците, когато тези съпруги и 
съпрузи са граждани на трети 
държави.

Or. en


