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Изменение 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В отсъствието на хоризонтално 
законодателство на Общността правата 
на гражданите на трети страни варират в 
зависимост от държавата-членка, в 
която работят, и от тяхното 
гражданство. Те нямат същите права
като гражданите на държавата-членка 
или като другите граждани на ЕС. За да 
продължи развитието на съгласувана 
имиграционна политика и да се 
преодолее „огромното разминаване“ 
между правата на гражданите на ЕС и 
тези на законно работещите граждани 
на трети страни, в допълнение към 
съществуващите закони на Общността в 
сферата на имиграцията трябва да се 
предвиди набор от права, и по-
специално да се посочат областите на 
политиката, където на работници от 
трети страни, които законно са приети в 
държава-членка, но все още нямат 
статут на дългосрочно пребиваващи, се 
гарантира третиране, равноправно с 
това на собствените граждани. Подобни 
разпоредби имат за цел създаването на 
еднакви условия в ЕС и признаването на 
приноса към Европейската икономика 
чрез работа и плащане на данъци на 
законно работещите в държава-членка 
граждани на трети страни. Разпоредбите 
ще послужат и като предпазна мярка за 
намаляване на нелоялната конкуренция 
между собствените граждани и 
гражданите на трети страни, 
възникваща от евентуалното 
експлоатиране на чуждите граждани.

9. В отсъствието на хоризонтално 
законодателство на Общността правата 
на гражданите на трети страни варират в 
зависимост от държавата-членка, в 
която работят, и от тяхното 
гражданство. Те нямат същите права 
като гражданите на държавата-членка 
или като другите граждани на ЕС. За да 
продължи развитието на съгласувана 
имиграционна политика и да се 
преодолее „огромното разминаване“ 
между правата на гражданите на ЕС и 
тези на законно работещите граждани 
на трети страни, в допълнение към 
съществуващите закони на Общността в 
сферата на имиграцията трябва да се 
предвиди набор от права, и по-
специално да се посочат областите на 
политиката, където на работници от 
трети страни, които законно са приети в 
държава-членка, но все още нямат 
статут на дългосрочно пребиваващи, се 
гарантира третиране, равноправно с 
това на собствените граждани. Подобни 
разпоредби имат за цел създаването на 
еднакви условия в ЕС и признаването на 
приноса към Европейската икономика 
чрез работа и плащане на данъци на
законно работещите в държава-членка 
граждани на трети страни. Разпоредбите 
ще послужат и като предпазна мярка за 
намаляване на нелоялната конкуренция 
между собствените граждани и 
гражданите на трети страни, 
възникваща от евентуалното 
експлоатиране на чуждите граждани. 
Определението за „работник от 
трета страна”, както е установено в 
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член 2, буква б) от настоящата 
директива, означава, без да се засяга 
тълкуването на понятието на 
трудово правоотношение в друго 
законодателство на ЕС, всеки 
гражданин на трета страна, който е 
бил приет на територията на 
държава-членка, пребивава законно и 
на когото е разрешено да работи в 
рамките на платено правоотношение 
съгласно националното право и/или в 
съответствие с националната 
практика на тази държава-членка.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото предложение е да се поясни, че определението за „работник 
от трета страна” не оказва въздействие върху тълкуването на понятието на 
трудово правоотношение във всеки друг законодателен инструмент на ЕС, тъй като 
не съществува единно определение на понятието „трудово правоотношение” в 
областта на трудовото право на ЕС. Освен това предложеното от Комисията 
определение изглежда се различава от настоящите определения, прилагани поне в 
някои държави-членки.

Изменение 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В отсъствието на хоризонтално 
законодателство на Общността правата 
на гражданите на трети страни варират в 
зависимост от държавата-членка, в 
която работят, и от тяхното 
гражданство. Те нямат същите права 
като гражданите на държавата-членка 
или като другите граждани на ЕС. За да 
продължи развитието на съгласувана 
имиграционна политика и да се 
преодолее „огромното разминаване“ 

9. В отсъствието на хоризонтално 
законодателство на Общността правата 
на гражданите на трети страни варират в 
зависимост от държавата-членка, в 
която работят, и от тяхното 
гражданство. Те нямат същите права 
като гражданите на държавата-членка 
или като другите граждани на ЕС. За да 
продължи развитието на съгласувана 
имиграционна политика и да се 
преодолее „огромното разминаване“ 
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между правата на гражданите на ЕС и 
тези на законно работещите граждани 
на трети страни, в допълнение към 
съществуващите закони на Общността в 
сферата на имиграцията трябва да се 
предвиди набор от права, и по-
специално да се посочат областите на 
политиката, където на работници от 
трети страни, които законно са приети в 
държава-членка, но все още нямат 
статут на дългосрочно пребиваващи, се 
гарантира третиране, равноправно с 
това на собствените граждани. Подобни 
разпоредби имат за цел създаването на 
еднакви условия в ЕС и признаването на 
приноса към Европейската икономика 
чрез работа и плащане на данъци на
законно работещите в държава-
членка граждани на трети страни. 
Разпоредбите ще послужат и като 
предпазна мярка за намаляване на
нелоялната конкуренция между 
собствените граждани и гражданите на 
трети страни, възникваща от 
евентуалното експлоатиране на чуждите 
граждани.

между правата на гражданите на ЕС и 
тези на законно работещите граждани 
на трети страни, в допълнение към 
съществуващите закони на Общността в 
сферата на имиграцията трябва да се 
предвиди набор от права, и по-
специално да се посочат областите на 
политиката, където на работници от 
трети страни, които законно са приети в 
държава-членка, но все още нямат 
статут на дългосрочно пребиваващи, се 
гарантира третиране, равноправно с 
това на собствените граждани. Подобни 
разпоредби имат за цел създаването на 
еднакви условия в ЕС и признаването на 
приноса на гражданите на трети 
страни към европейското общество и 
към борбата с нелоялната конкуренция 
между собствените граждани и 
гражданите на трети страни, 
възникваща от евентуалното 
експлоатиране на чуждите граждани.

Or. en

Изменение 18
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В отсъствието на хоризонтално 
законодателство на Общността правата 
на гражданите на трети страни варират в 
зависимост от държавата-членка, в 
която работят, и от тяхното 
гражданство. Те нямат същите права 
като гражданите на държавата-членка 
или като другите граждани на ЕС. За да 
продължи развитието на съгласувана 

9. В отсъствието на хоризонтално 
законодателство на Общността правата 
на гражданите на трети страни варират в 
зависимост от държавата-членка, в 
която работят, и от тяхното 
гражданство. Те нямат същите права 
като гражданите на държавата-членка 
или като другите граждани на ЕС. За да 
продължи развитието на съгласувана 
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имиграционна политика и да се 
преодолее „огромното разминаване“ 
между правата на гражданите на ЕС и 
тези на законно работещите граждани 
на трети страни, в допълнение към 
съществуващите закони на Общността в 
сферата на имиграцията трябва да се 
предвиди набор от права, и по-
специално да се посочат областите на 
политиката, където на работници от 
трети страни, които законно са приети в 
държава-членка, но все още нямат 
статут на дългосрочно пребиваващи, се 
гарантира третиране, равноправно с 
това на собствените граждани. Подобни 
разпоредби имат за цел създаването на 
еднакви условия в ЕС и признаването на 
приноса към Европейската икономика 
чрез работа и плащане на данъци на 
законно работещите в държава-членка 
граждани на трети страни. Разпоредбите 
ще послужат и като предпазна мярка за 
намаляване на нелоялната конкуренция 
между собствените граждани и 
гражданите на трети страни, 
възникваща от евентуалното 
експлоатиране на чуждите граждани.

имиграционна политика и да се 
преодолее „огромното разминаване“ 
между правата на гражданите на ЕС и 
тези на законно работещите граждани 
на трети страни, в допълнение към 
съществуващите закони на Общността в 
сферата на имиграцията трябва да се 
предвиди набор от права, и по-
специално да се посочат областите на 
политиката, където на работници от 
трети страни, които законно са приети в 
държава-членка, но все още нямат 
статут на дългосрочно пребиваващи, се 
гарантира третиране, равноправно с 
това на собствените граждани. Подобни 
разпоредби имат за цел създаването на 
еднакви условия в ЕС и признаването на 
приноса към законния трудов пазар и 
към Европейската икономика чрез 
работа и плащане на данъци на законно 
работещите в държава-членка граждани 
на трети страни. Разпоредбите ще 
послужат и като предпазна мярка за 
намаляване на нелоялната конкуренция 
между собствените граждани и 
гражданите на трети страни, 
възникваща от евентуалното 
експлоатиране на чуждите граждани.

Or. en

Изменение 19
Jean Lambert

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. Гражданите на трети страни, 
работещи на територията на държава-
членка, трябва да бъдат третирани 
равноправно по отношение на 
социалната сигурност. Клоновете на 
социалната сигурност са посочени в 
Регламент (ЕИО) № 1408/1971 на 

16. Гражданите на трети страни, 
работещи на територията на държава-
членка, трябва да бъдат третирани 
равноправно по отношение на 
социалната сигурност. Клоновете на 
социалната сигурност са посочени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 на 
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Съвета от 14 юни 1971 година за 
прилагането на схеми за социално 
осигуряване на наети лица, 
самостоятелно заети лица и членове 
на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността.
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета 
от 14 май 2003 година за разширяване 
на приложното поле на разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и 
Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани 
на трети страни, които все още не са 
субект на тези разпоредби единствено 
на основание тяхното гражданство, 
разширява приложното поле на 
Регламент (EИО) № 1408/71 за 
граждани на трети страни, което 
законно пребивават в Европейския съюз 
и са в трансгранична ситуация.
Разпоредбите в тази директива за 
равноправно третиране по отношение на 
социалната сигурност се прилагат и към 
лицата, идващи в държава-членка 
направо от трета страна. И все пак тази 
директива не следва да предоставя 
повече права освен вече предвидените 
в законите на Общността в сферата 
на социалната сигурност за граждани 
на трети страни, които са в 
трансгранична ситуация между 
държави-членки.

Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. за координация на 
системите за социално осигуряване. 
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета 
от 14 май 2003 година за разширяване 
на приложното поле на разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 и 
Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани 
на трети страни, които все още не са 
субект на тези разпоредби единствено 
на основание тяхното гражданство, 
разширява приложното поле на 
Регламент (EИО) № 1408/71 за 
граждани на трети страни, което 
законно пребивават в Европейския съюз 
и са в трансгранична ситуация. 
Разпоредбите в тази директива за 
равноправно третиране по отношение на 
социалната сигурност се прилагат и към 
лицата, идващи в държава-членка 
направо от трета страна. 

Or. en

Обосновка

Този въпрос се обсъжда заедно с актуализирането на съответния регламент: не 
следва да предвиждаме тези преговори в настоящото съображение.
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Изменение 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. Гражданите на трети страни, 
работещи на територията на държава-
членка, трябва да бъдат третирани 
равноправно по отношение на 
социалната сигурност. Клоновете на 
социалната сигурност са посочени в 
Регламент (ЕИО) № 1408/1971 на 
Съвета от 14 юни 1971 година за 
прилагането на схеми за социално 
осигуряване на наети лица, 
самостоятелно заети лица и членове на 
техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността. Регламент (ЕО) 
№ 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 
година за разширяване на приложното 
поле на разпоредбите на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 
574/72 за граждани на трети страни, 
които все още не са субект на тези 
разпоредби единствено на основание 
тяхното гражданство, разширява 
приложното поле на Регламент (EИО) 
№ 1408/71 за граждани на трети страни, 
което законно пребивават в 
Европейския съюз и са в трансгранична 
ситуация. Разпоредбите в тази 
директива за равноправно третиране по 
отношение на социалната сигурност се 
прилагат и към лицата, идващи в 
държава-членка направо от трета 
страна. И все пак тази директива не 
следва да предоставя повече права освен 
вече предвидените в законите на 
Общността в сферата на социалната 
сигурност за граждани на трети страни, 
които са в трансгранична ситуация 
между държави-членки.

16. Гражданите на трети страни, 
работещи на територията на държава-
членка, трябва да бъдат третирани 
равноправно по отношение на 
социалната сигурност. Клоновете на 
социалната сигурност са посочени в 
Регламент (ЕИО) № 1408/1971 на 
Съвета от 14 юни 1971 година за 
прилагането на схеми за социално 
осигуряване на наети лица, 
самостоятелно заети лица и членове на 
техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността. Регламент (ЕО) 
№ 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 
година за разширяване на приложното 
поле на разпоредбите на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 
574/72 за граждани на трети страни, 
които все още не са субект на тези 
разпоредби единствено на основание 
тяхното гражданство, разширява 
приложното поле на Регламент (EИО) 
№ 1408/71 за граждани на трети страни, 
което законно пребивават в 
Европейския съюз и са в трансгранична 
ситуация. Разпоредбите в тази 
директива за равноправно третиране по 
отношение на социалната сигурност се 
прилагат и към лицата, влизащи в 
държава-членка направо от трета 
държава, но позволяват на 
държавите-членки да ограничават 
равноправното третиране до лицата, 
които упражняват трудова заетост. 
И все пак тази директива не следва 
нито да предоставя повече права освен 
вече предвидените в законите на 
Общността в сферата на социалната 
сигурност за граждани на трети страни, 
които са в трансгранична ситуация 
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между държави-членки, нито да 
ограничава правомощието на 
държавите-членки да организират 
системите си за социална сигурност 
и да установяват условията, съгласно 
които лицата се осигуряват по 
система за социална сигурност. Освен 
това настоящата директива не 
следва да предоставя права в 
ситуации, които попадат извън 
обхвата на законодателството на 
ЕС, като например в случаите на 
членове на семейството, пребиваващи 
в трета страна.

Or. en

Обосновка

С оглед на приложното поле на директивата – т.е. тя обхваща лица, които влизат в 
държава-членка за целите на трудова заетост, но също и лицата, чието 
разрешително за пребиваване им позволява да работят – от основно значение е 
съществуването на основани на местопребиваване системи за социална сигурност да 
се разгледа в член 12 чрез поддържане на възможността за държавите-членки да 
ограничават предоставянето на равноправно третиране по отношение на 
социалната сигурност на лицата, които упражняват трудова заетост, с цел да се 
избегнат значителни и сериозни изменения в системите за социална сигурност, 
основани на местопребиваването.

Изменение 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. Гражданите на трети страни, 
работещи на територията на държава-
членка, трябва да бъдат третирани 
равноправно по отношение на 
социалната сигурност. Клоновете на 
социалната сигурност са посочени в 
Регламент (ЕИО) № 1408/1971 на 
Съвета от 14 юни 1971 година за 
прилагането на схеми за социално 

16. Гражданите на трети страни, 
работещи на територията на държава-
членка, трябва да бъдат третирани 
равноправно по отношение на 
социалната сигурност. Клоновете на 
социалната сигурност са посочени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. за координация на 
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осигуряване на наети лица, 
самостоятелно заети лица и членове 
на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността. 
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета 
от 14 май 2003 година за разширяване 
на приложното поле на разпоредбите 
на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и 
Регламент (ЕИО) № 574/72 за 
граждани на трети страни, които 
все още не са субект на тези 
разпоредби единствено на основание 
тяхното гражданство, разширява 
приложното поле на Регламент 
(EИО) № 1408/71 за граждани на 
трети страни, което законно 
пребивават в Европейския съюз и са в 
трансгранична ситуация.
Разпоредбите в тази директива за 
равноправно третиране по отношение на 
социалната сигурност се прилагат и към 
лицата, идващи в държава-членка 
направо от трета страна. И все пак тази 
директива не следва да предоставя 
повече права освен вече предвидените в 
законите на Общността в сферата на 
социалната сигурност за граждани на 
трети страни, които са в трансгранична 
ситуация между държави-членки.

системите за социално осигуряване.
Разпоредбите в тази директива за 
равноправно третиране по отношение на 
социалната сигурност се прилагат и към 
лицата, идващи в държава-членка 
направо от трета страна. И все пак тази 
директива не следва да предоставя 
повече права освен вече предвидените в 
законите на Общността в сферата на 
социалната сигурност за граждани на 
трети страни, които са в трансгранична 
ситуация между държави-членки.

Or. en

Обосновка

Новото законодателство относно координирането на системите за социална 
сигурност ще бъде (ЕО) 883/2004.

Изменение 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16а. Правото на ЕС не ограничава 
правомощието на държавите-членки 
да организират системите си за 
социална сигурност. При отсъствие 
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на хармонизация на равнище ЕС, от 
законодателството на всяка 
държава-членка зависи 
установяването на условията, 
съгласно които се отпускат 
обезщетения за социална сигурност, 
както и размера на тези обезщетения 
и периода на тяхното отпускане. При 
все това при упражняването на това 
правомощие държавите-членки 
следва да спазват правото на ЕС. 
Гражданите на трети страни, 
обхванати от настоящата 
директива, следва да изпълняват 
условията, установени от 
законодателството на 
компетентната държава-членка с 
оглед на членството в система за 
социална сигурност или правото на 
обезщетение.

Or. en

Изменение 23
Jean Lambert

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16а. Държавите-членки следва да 
ратифицират Международната 
конвенция за защита на правата на 
мигриращите работници и членовете 
на техните семейства, приета от 
Общото събрание на ООН на 18 
декември 1990 г.

Or. en
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Изменение 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „работник от трета страна“ означава 
всеки гражданин на трета страна, който 
е приет на територията на държава-
членка и на когото е позволено да 
работи законно в тази държава-членка; 

б) „работник от трета страна“ означава, 
без да се засяга тълкуването на 
понятието на трудово 
правоотношение в друго 
законодателство на ЕС, всеки 
гражданин на трета страна, който е 
приет на територията на държава-
членка, пребивава законно и на когото е 
позволено да работи в рамките на 
платено правоотношение съгласно 
националното право и/или в 
съответствие с националната 
практика на тази държава-членка;

Or. en

Изменение 25
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които са обхванати от Директива 
96/71/EО като командировани лица;

б) които са обхванати от Директива 
96/71/EО като командировани лица; тя 
не засяга отговорността на 
държавите-членки за достъпа и 
допускането на граждани на трети 
страни до техния трудов пазар. 
Настоящата директива не 
ограничава правото на държавите-
членки да запазят или въведат 
национални правила за имиграция, 
насочени към трудовия пазар.

Or. de
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Обосновка

Наложително е да се изясни, че предложената директива, заедно с Директива 
96/71/ЕО, не засяга отговорността на държавите-членки за допускане на граждани 
на трети страни до техните национални трудови пазари. Не трябва да се подкопава 
правото на държавите-членки да решават относно това кой да бъде допуснат до 
техните трудови пазари. 

Изменение 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) условия на труда, включително по 
въпроси като заплащане, уволнение и 
здраве и безопасност на работното 
място;

а) условия на труда, включително по 
въпроси като заплащане, отпуск, 
работно време, уволнение и здраве и 
безопасност на работното място, като 
се отчитат действащите общи 
колективни споразумения;

Or. en

Изменение 27
Pascale Gruny

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) условия на труда, включително по 
въпроси като заплащане, уволнение и 
здраве и безопасност на работното 
място;

а) условия на труда, включително по 
въпроси като заплащане, уволнение и 
здраве и безопасност на работното 
място, работно време, платен отпуск 
и дисциплинарни процедури;

Or. fr
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Обосновка

Разширяване на обхвата на равноправното третиране.

Изменение 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) клоновете на социалната сигурност, 
посочени в Регламент (ЕИО) № 
1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за 
прилагането на схеми за социално 
осигуряване на наети лица, 
самостоятелно заети лица и членове 
на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността.
Прилага се съответно Регламент 
(ЕИО) № 859/2003 на Съвета за 
разширяване на приложното поле на 
разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 
1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 
за граждани на трети страни, които 
все още не са субект на тези 
разпоредби единствено на основание 
тяхното гражданство;

д) клоновете на социалната сигурност, 
посочени в Регламент (ЕО) № 883/2004 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 г. за 
координация на системите за
социално осигуряване;

Or. en

Обосновка

Новото законодателство относно координирането на системите за социална 
сигурност ще бъде (ЕО) 883/2004.



AM\810515BG.doc 15/21 PE440.019v01-00

BG

Изменение 29
Jean Lambert

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) клоновете на социалната сигурност, 
посочени в Регламент (ЕИО) № 
1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за 
прилагането на схеми за социално 
осигуряване на наети лица, 
самостоятелно заети лица и членове 
на техните семейства, които се 
движат в рамките на Общността.
Прилага се съответно Регламент (ЕИО) 
№ 859/2003 на Съвета за разширяване 
на приложното поле на разпоредбите 
на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и 
Регламент (ЕИО) № 574/72 за 
граждани на трети страни, които все 
още не са субект на тези разпоредби 
единствено на основание тяхното 
гражданство;

д) разпоредбите на националните 
законодателства относно клоновете 
на социалната сигурност, посочени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. за координация на 
системите за социално осигуряване. 
Прилага се съответно също така 
придружаващият регламент, който 
разширява координирането на 
системите за социална сигурност, за 
граждани на трети страни, които все 
още не са субект на тези разпоредби 
единствено на основание тяхното 
гражданство и които пребивават 
законно в трансгранична ситуация в 
рамките на ЕС;

Or. en

Изменение 30
Gesine Meissner

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване, 
включително процедури за жилищно 
настаняване и помощ, предоставяна от 
службите по заетостта.

з) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване, 
включително процедури за жилищно 
настаняване и помощ, както и 
услугите за предоставяне на съвет, 
предлагани от службите по заетостта, 
както предвижда националното 
право.



PE440.019v01-00 16/21 AM\810515BG.doc

BG

Or. en

Изменение 31
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) като ограничават правата, 
предоставени съгласно параграф 1 в 
съответствие с тяхното национално 
право; 

Or. de

Обосновка

Съгласно принципа на субсидиарност следва да се остави на държавите-членки да 
законодателстват относно по-широки права на гражданите на трети стани. При все 
това трябва поне да се предвиди разпоредба, която да предоставя на държавите-
членки широк обхват да ограничат правата, предоставени в член 12, параграф 1. 

Изменение 32
Jean Lambert

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да 
ограничат третирането, равноправно с 
това на собствените граждани:

2. Държавите-членки могат да 
ограничат третирането, равноправно с 
това на собствените граждани, 
единствено в следните случаи:

Or. en
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Изменение 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква з), 
по отношение на общественото 
жилищно настаняване до случаите, 
когато гражданин на трета страна 
пребивава или има право да пребивава 
на тяхна територия за период от 
поне три години;

заличава се

Or. en

Изменение 34
Jean Lambert

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква з), 
по отношение на общественото 
жилищно настаняване до случаите, 
когато гражданин на трета страна 
пребивава или има право да пребивава 
на тяхна територия за период от 
поне три години;

заличава се

Or. en
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Изменение 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, букви а), 
б) и ж), до онези работници от трети 
страни, които са трудово заети;

заличава се

Or. en

Изменение 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква д), 
до трудово заетите работници от 
трети страни, с изключение на 
обезщетенията за безработица.

заличава се

Or. en

Изменение 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква д), 
до трудово заетите работници от трети 
страни, с изключение на 

д) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква д), с 
изключение на обезщетенията за 
безработица за лицата, които имат 



AM\810515BG.doc 19/21 PE440.019v01-00

BG

обезщетенията за безработица. право на тях въз основа на предишна 
трудова заетост в съответната 
държава-членка, до трудово заетите 
граждани от трети страни.

Or. en

Обосновка

С оглед на приложното поле на директивата – т.е. тя обхваща лица, които влизат в 
държава-членка за целите на трудова заетост, но също и лицата, чието 
разрешително за пребиваване им позволява да работят – от основно значение е 
съществуването на основани на местопребиваване системи за социална сигурност да 
се разгледа в член 12 чрез поддържане на възможността за държавите-членки да 
ограничават предоставянето на равноправно третиране по отношение на 
социалната сигурност на лицата, които упражняват трудова заетост, с цел да се 
избегнат значителни и сериозни изменения в системите за социална сигурност, 
основани на местопребиваването.

Изменение 38
Alejandro Cercas

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Работниците на трети страни, 
които се местят в трета страна, или 
преживелите съпрузи на такъв 
работник, които пребивават в трети 
страни, тъй като техните права 
произтичат от тези на работника, 
получават, в случай на старост, 
инвалидност и смърт, задъжителни 
пенсии, които се основават на 
предишната трудова заетост на 
работника, и се придобиват в 
съответствие със 
законодателството, определено в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004 
на Съвета при същите условия и при 
същите ставки, както гражданите 
на съответните държави-членки, 
когато те се преместят в трета 
страна. Държавите-членки могат да 
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обвържат прилагането на 
настоящата разпоредба със 
съществуването на двустранни 
споразумения, в които реципрочният 
пренос на пенсии се признава и е 
установено техническо 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 39
Gesine Meissner

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че всяко нарушение на 
правата, залегнали в настоящата 
директива, подлежи на правно 
оспорване. 

Or. en
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