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Изменение 1
Sari Essayah

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 Съюза правата на 
гражданите на трети страни варират в 
зависимост от държавата-членка, в 
която работят, и от тяхното 
гражданство. За да продължи 
развитието на съгласувана 
имиграционна политика и да се намали 
„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 
минимум 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 
член 2, буква б) от настоящата 
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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 за 
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 2
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel,
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 

(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 
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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.

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 3
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Тази директива не се отнася до 
гражданите на трети страни, 
обхванати от Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги, доколкото те са 

(12) Командированите граждани на 
трети страни не са обхванати от 
настоящата директива. Това не 
трябва да засяга правото на граждани 
на трети страни, които пребивават 
законно и на които е разрешено да 
работят в държава-членка съгласно 
нейното законодателство и които са 
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командировани в държава-членка, и 
чуждите граждани, влизащи в 
държава-членка въз основа на 
ангажименти по международно 
споразумение, което облекчава 
влизането и временния престой на 
определени категории физически 
лица, свързани с търговията и 
инвестициите, тъй като се счита, че 
тези категории не спадат към пазара 
на труда на държавата-членка.

командировани в друга държава-
членка, да продължат да се ползват 
от същото отношение като 
гражданите на държавата-членка по 
произход за времетраенето на 
тяхното командироване и във връзка с 
тези условия на наемане на работа, 
които не се засягат от прилагането 
на Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги.

Or. en

Изменение 4
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Под условия на труд в 
настоящата директива следва да се 
разбира, че те обхващат най-малко 
заплащане и уволнение, здраве и 
безопасност на работното място, 
работно време и отпуск, като се 
отчитат действащите колективни 
споразумения.

Or. en
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Изменение 5
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Придобитите от гражданин на трета 
страна професионални квалификации в 
друга държава-членка следва да се 
признават по същия начин както тези на 
граждани на Съюза, а квалификации, 
придобити в трета страна, следва да се 
вземат предвид съобразно разпоредбите 
на Директива 2005/36/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
септември 2005 г. относно признаването 
на професионални квалификации.

(15) Придобитите от гражданин на трета 
страна професионални квалификации в 
друга държава-членка следва да се 
признават по същия начин както тези на 
граждани на Съюза, а квалификации, 
придобити в трета страна, следва да се 
вземат предвид съобразно разпоредбите 
на Директива 2005/36/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
септември 2005 г. относно признаването 
на професионални квалификации.
Правото на равно третиране, 
предоставено на работници от 
трети страни по отношение на 
признаването на дипломи, 
сертификати и други професионални 
квалификации в съответствие с 
приложимите национални процедури, 
не засяга компетентността на 
държавите-членки да допускат тези 
работници от трети страни до 
трудовите си пазари.

Or. en

Изменение 6
Alejandro Cercas

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 

(16) Гражданите на трети страни, 
работещи на територията на държава-
членка, трябва да бъдат третирани 
равноправно по отношение на 
социалното осигуряване. Клоновете на 
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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.

социалното осигуряване са посочени в 
Регламент (ЕО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. за координация на 
системите за социално осигуряване.
Разпоредбите в тази директива за 
равноправно третиране по отношение на 
социалното осигуряване се прилагат и 
към лицата, идващи в държава-членка 
направо от трета страна.

Or. en

Изменение 7
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Гражданите на трети страни, (16) Работниците от трети страни 
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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 Общността1. 
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 гражданство2, 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.

следва да бъдат третирани равноправно 
по отношение на социалното 
осигуряване. Клоновете на социалното 
осигуряване са посочени в Регламент 
(ЕО) № 883/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. за координация на системите 
за социално осигуряване1. Разпоредбите 
в тази директива за равноправно 
третиране по отношение на социалното 
осигуряване се прилагат и към 
работниците, идващи в държава-
членка направо от трета страна. И все 
пак тази директива не следва да 
предоставя на работниците от трети 
страни повече права освен вече 
предвидените в действащото 
законодателство на Съюза в сферата на 
социалното осигуряване за граждани на 
трети страни, които са в трансгранична 
ситуация между държави-членки. Освен 
това настоящата директива не 
следва да предоставя права в 
ситуации, които попадат извън 
обхвата на действие на 
законодателството на Съюза, 
например членове на семейството, 
пребиваващи в трета държава. 
Настоящата директива предоставя 
права само по отношение на тези 
членове на семейството, които се 
присъединяват към работници от 
трети страни, за да пребивават в 
държава-членка на основание 
събиране на семейството, или на 
членове на семейството, които вече 
законно пребивават в дадената 
държава-членка.

Or. en
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Изменение 8
Alejandro Cercas

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a)Правото на Съюза не ограничава 
правомощието на държавите-членки 
да организират системите си за 
социално осигуряване. При отсъствие 
на хармонизация на равнище Съюз, от 
законодателството на всяка 
държава-членка зависи 
установяването на условията, 
съгласно които се отпускат 
обезщетения за социално осигуряване, 
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 Съюза.

Or. en

Изменение 9
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Държавите-членки следва да 
осигурят най-малко равно третиране 
на гражданите на трети страни, 
които са трудово заети или които 
след минимален период на заетост са 
регистрирани като безработни.
Ограничения относно равното 
третиране в областта на социалното 
осигуряване по смисъла на 
настоящата директива следва да не 
накърняват правата, предоставени 
при прилагане на Регламент (ЕО) № 
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1231/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за 
разширяване приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и 
Регламент (ЕО)№987/2009 за 
граждани на трети страни, които 
все още не са субект на тези 
разпоредби единствено на основание 
тяхното гражданство1.
1 ОВ L 344 от 29.12.2010 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 10
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Равното третиране на 
работниците от трети страни не 
обхваща мерките в областта на 
професионалното обучение, 
финансирани по силата на схеми за 
социално подпомагане.

Or. en

Изменение 11
Alejandro Cercas

Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 12
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) единна процедура за кандидатстване 
на граждани на трети страни за издаване 
на единно разрешително за пребиваване 
и работа на територията на държава-
членка, за да се опрости приемът на 
тези граждани и да се облекчи 
контролът на статута им, и

а) единна процедура за кандидатстване 
на граждани на трети страни за издаване 
на единно разрешително за пребиваване 
с цел работа на територията на държава-
членка, за да се опростят процедурите 
за тяхното приемане и да се облекчи 
контролът на статута им, и

Or. en

Обосновка

Изменение 13
Alejandro Cercas

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 Съюза, 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 или в 
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съответствие с националната 
практика на тази държава-членка;

Or. en

Изменение 14
Ria Oomen-Ruijten

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 
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 15
Jean Lambert

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) към всеки гражданин на трета 
страна, освен ако той не разполага с 
по-големи права според друго 
законодателство на ЕС.

Or. en

Изменение 16
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
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Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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;

заличава се

Or. en

Изменение 17
Alejandro Cercas

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 и не 
засягат отговорността на 
държавите-членки за достъпа и 
допускането на граждани на трети 
страни до техния трудов пазар;

Or. en

Изменение 18
Ria Oomen-Ruijten

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 командировани лица, за 
времето на командироване и са 
обхванати от Директива 96/71/EО;

Or. en
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Изменение 19
Sari Essayah

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 командировани лица, за 
времето на командироване;

Or. en

Изменение 20
Gesine Meissner

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 командировани лица, за 
времето на командироване;

Or. en

Изменение 21
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работниците от трети страни се ползват 
от третиране, което е равноправно с 
това на собствените граждани поне що 
се отнася до:

Работниците от трети страни, посочени 
в член 3, параграф 1, букви б) и в), се 
ползват от третиране, което е 
равноправно с това на собствените 
граждани на държавите-членки, на 
чиято територия пребивават, що се 
отнася до:



PE460.645v01-00 16/32 AM\859135BG.doc

BG

Or. en

Изменение 22
Jean Lambert

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, отпуск и 
дисциплинарни процедури, като се 
отчитат действащите общи 
колективни споразумения, както и 
правото да се търси ново работно 
място;

Or. en

Обосновка

Мигрантът, както всеки друг работник, трябва да се ползва с правото да избира и 
променя своя работодател, както е установено в Конвенция 143 на МОТ 
(Международна организация на труда).

Изменение 23
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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;
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Or. en

Изменение 24
Alejandro Cercas

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, отпуск, работно време, като се 
отчитат действащите общи 
колективни споразумения; 

Or. en

Изменение 25
Alejandro Cercas

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 социалното
осигуряване, посочени в Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета;
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Or. en

Изменение 26
Ria Oomen-Ruijten

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 социалното 
осигуряване, посочени в Регламент (ЕО) 
№ 883/2004;

Or. en

Изменение 27
Alejandro Cercas

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) данъчните облекчения; ж) данъчните облекчения, при условие 
че за данъчни цели се счита, че 
работникът пребивава в 
съответната държава-членка;

Or. en
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Изменение 28
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) данъчните облекчения; ж) данъчните облекчения, при условие 
че за данъчни цели се счита, че 
работникът пребивава в 
съответната държава-членка;

Or. en

Изменение 29
Alejandro Cercas

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 
законодателство.

Or. en



PE460.645v01-00 20/32 AM\859135BG.doc

BG

Изменение 30
Ria Oomen-Ruijten

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, както е предвидено в 
националното законодателство.
Настоящият параграф не засяга 
свободата на договаряне в 
съответствие със 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 31
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) услугите за предоставяне на съвет, 
предлагани от службите по 
заетостта;

Or. en
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Изменение 32
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) като изискват доказателства за 
съответното владеене на език, за да 
дадат достъп до образование и 
обучение. Достъпът до университет 
може да зависи от 
удовлетворяването на специфични 
предварителни условия, свързани с 
образованието;

заличава се

Or. en

Изменение 33
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) като изискват доказателства за 
съответното владеене на език, за да 
дадат достъп до образование и 
обучение. Достъпът до университет 
може да зависи от 
удовлетворяването на специфични 
предварителни условия, свързани с 
образованието;

а) съгласно параграф 1, буква в):

– като ограничават прилагането му 
до трудово заетите работници от 
трети страни;
– като изключат работниците от
трети страни, които са допуснати 
да работят на тяхна територия в 
съответствие с Директива 
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2004/114/EО;
– като изключат стипендиите и 
заемите за обучение и издръжка или 
други стипендии и заеми;
– като установят специфични 
предварителни условия, включително
владеене на език и заплащането на 
такси за обучение, в съответствие с 
националното законодателство, с 
оглед на достъпа до висше 
образование, образование след 
завършено средно образование и 
професионално обучение, което не е 
пряко свързано с конкретната 
трудова дейност;

Or. en

Изменение 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква в) 
по отношение на стипендиите за 
обучение;

заличава се

Or. en

Изменение 35
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква в) 

заличава се
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по отношение на стипендиите за 
обучение;

Or. en

Изменение 36
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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 37
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
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Or. en

Изменение 38
Alejandro Cercas

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 39
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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
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Изменение 40
Ria Oomen-Ruijten

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 41
Jean Lambert

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;

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

Or. en

Изменение 42
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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
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Or. en

Изменение 43
Jean Lambert

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 44
Alejandro Cercas

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.

д) като използват критерии за 
местопребиваване (за 
обезщетенията, основани на 
местопребиваването, но не и за 
свързаните със заетостта 
обезщетения), в случай че 
разрешителното за пребиваване е 
издадено за цели, различни от работа, 
но позволява да се работи.

Or. en
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Изменение 45
Ria Oomen-Ruijten

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.

д) правата, предоставени по параграф 1, 
буква д) на работници от трети 
страни, могат само да бъдат 
ограничени до тези, които са били 
трудово заети за период, който не 
надвишава 6 месеца и не могат да 
бъдат ограничени за тези, които са 
регистрирани като безработни.

Освен това държавите-членки могат 
да решат, че параграф 1, буква д) във 
връзка със семейните обезщетения не 
се прилага по отношение на граждани 
на трети страни, получили 
разрешително за работа на 
територията на държава-членка за 
период до шест месеца, по отношение 
на граждани на трети страни, 
приети с цел обучение, и по 
отношение на граждани на трети 
страни, на които се разрешава да 
работят на основание 
притежаването на виза.

Or. en

Изменение 46
Sari Essayah

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), за
работници от трети страни, но не 
ограничават тези права за работници 
от трети страни, които са трудово 
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обезщетенията за безработица. заети или са били трудово заети за 
минимален период от 6 месеца и са 
регистрирани като безработни. Освен 
това държавите-членки могат да 
решат, че параграф 1, буква д) във 
връзка със семейните обезщетения не 
се прилага по отношение на граждани 
на трети страни, получили 
разрешително за работа на 
територията на държава-членка за 
период до шест месеца, по отношение 
на граждани на трети страни, 
приети с цел обучение, и по 
отношение на граждани на трети 
страни, на които се разрешава да 
работят на основание 
притежаването на виза.

Or. en

Изменение 47
Gesine Meissner

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.

д) като ограничават правата, 
предоставени по параграф 1, буква д), за 
работници от трети страни, но не 
ограничават тези права за работници 
от трети страни, които са трудово 
заети или са били трудово заети за 
минимален период от 6 месеца и са 
регистрирани като безработни.
Освен това държавите-членки могат 
да решат, че параграф 1, буква д) във 
връзка със семейните обезщетения не 
се прилага по отношение на граждани 
на трети страни, получили 
разрешително за работа на 
територията на държава-членка за 
период до шест месеца, по отношение 
на граждани на трети страни, 
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приети с цел обучение, и по 
отношение на граждани на трети 
страни, на които се разрешава да 
работят на основание 
притежаването на виза.

Or. en

Изменение 48
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) по параграф 1, буква ж) 
като ограничават правата до 
случаите, при които регистрираното 
или обичайното местопребиваване на 
членовете на семейството на 
работник от трета страна, за които 
този работник претендира за 
помощи, е в рамките на територията 
на въпросната държава-членка.

Or. en

Изменение 49
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. 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, във връзка със старост, 
инвалидност и смърт, задължителни 



PE460.645v01-00 30/32 AM\859135BG.doc

BG

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 
при същите условия и при същите 
ставки, както гражданите на 
съответните държави-членки, 
когато те се преместят в трета 
страна. Държавите-членки могат да 
обвържат прилагането на 
настоящата разпоредба със 
съществуването на двустранни 
споразумения, в които взаимният 
пренос на пенсии се признава и е 
установено техническо 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 50
Jean Lambert

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. 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, във връзка със старост, 
инвалидност и смърт, задължителни 
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 
при същите условия и при същите 
ставки, както гражданите на 
съответните държави-членки, 
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когато те се преместят в трета 
страна; ако поради някаква причина 
социалното осигуряване или 
конкретните пенсионни вноски не 
доведат до придобиване на пенсионни 
права или тяхното евентуално 
изплащане, трябва да се извърши 
възстановяване на средствата, преди 
заминаването на лицето, което е 
гражданин на трета страна;

Or. en

ОбосновкаМоже да бъде счетено за дискриминиращо съзнателното изискване от 
отделни лица да внасят суми по пенсионни схеми (в това число държавни пенсионни 
фондове), от които няма да произтекат никакви ползи за тях.

Изменение 51
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Работниците на трети страни, 
които се местят в трета страна, или 
преживелите съпрузи на такива 
работници, които пребивават в 
трети страни, тъй като техните 
права произтичат от тези на 
работника, получават, във връзка със 
старост, инвалидност и смърт, 
задължителни 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.

Or. en
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Изменение 52
Alejandro Cercas

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива се 
прилага, без да се засягат правата и 
принципите, съдържащи се в 
Европейската социална харта от 18 
октомври 1961 г. и в Европейската 
конвенция за правния статут на 
работниците-мигранти от 24 
ноември 1977 г. 

Or. en


