
AM\871544BG.doc PE467.306v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2010/0209(COD)

28.6.2011

ИЗМЕНЕНИЯ
24 - 191

Проектостановище
Liisa Jaakonsaari
(PE464.975v02-00)

относно предложение за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети 
държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер

Предложение за директива
(COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))



PE467.306v02-00 2/99 AM\871544BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\871544BG.doc 3/99 PE467.306v02-00

BG

Изменение 24
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 79, параграф 2, 
букви а) и б) от него,

– като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 79, параграф 2, 
букви а) и б) и член 79, параграф 5 от 
него,

Or. en

Изменение 25
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Позоваване 5a (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

– като взеха предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
и по-специално член 15, параграф 3, и
членове 27, 28, 31, 33 от нея,

Or. en

Изменение 26
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Позоваване 5б (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

– като взеха предвид Конвенция № 102 
на Международната организация на 
труда за социална сигурност
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(минимални стандарти),

Or. en

Изменение 27
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Позоваване 5в (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

– като взеха предвид Конвенция № 118 
на Международната организация на 
труда за равното третиране 
(социална сигурност),

Or. en

Изменение 28
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Позоваване 5г (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

– като взеха предвид Конвенция № 143 
на Международната организация на 
труда за работниците-мигранти,

Or. en

Изменение 29
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Позоваване 5д (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

– като взеха предвид Конвенция № 97 
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на Международната организация на 
труда за миграцията за заетост,

Or. en

Изменение 30
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от комисията Изменение

(3) Съобщението на Комисията, 
озаглавено „Европа 2020: Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ се поставя целта Съюзът да се 
превърне в икономика, основаваща се на 
знанието и иновациите, да се намали 
административната тежест за 
компаниите и да се постигне по-добро 
равновесие между предлагането и 
търсенето на работна ръка. Мерките за
улесняване на влизането в Съюза на 
ръководители, специалисти или 
дипломирани стажанти от трети 
държави в рамките на 
вътрешнокорпоративен трансфер следва
да се разглеждат в този по-широк 
контекст.

(3) В съобщението на Комисията, 
озаглавено „Европа 2020: Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ се поставя целта Съюзът да се 
превърне в икономика, основаваща се на 
знанието и иновациите, да се намали 
административната тежест за 
компаниите и да се постигне по-добро 
равновесие между предлагането и 
търсенето на работна ръка. Мерките за 
подобряване на процедурите и 
определяне на обща рамка за равни 
права за влизане в Съюза на 
ръководители, специалисти или 
дипломирани стажанти от трети 
държави в рамките на 
вътрешнокорпоративен трансфер биха 
могли да се разглеждат в този по-широк 
контекст.

Or. en

Изменение 31
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

(5a) граждани на трети държави, 
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които имат разрешение да работят 
на територията на държавите-
членки, имат право на условия на 
работа, равностойни на тези на 
гражданите на Съюза.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е в съответствие с Хартата на основните права.

Изменение 32
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от комисията Изменение

(6) Тези вътрешнокорпоративни 
трансфери на служители на важни 
длъжности водят до нови умения и 
знания, до иновации и до увеличаване 
на икономическите възможности за 
приемащите структури, като по този 
начин се подпомага напредъкът в 
Европа към изграждане на икономика, 
основаваща се на знанието, като 
същевременно се стимулират 
инвестиционните потоци в целия 
Съюз. Доброто управление на 
трансферите от трети държави има 
потенциал да улесни и трансферите от 
компании в Съюза в трети държави и да 
постави Съюза в по-силна позиция в 
отношенията му с международните 
партньори. Улесняването на 
вътрешнокорпоративните трансфери 
дава възможност на мултинационалните 
компании да използват най-добре 
своите човешки ресурси.

(6) Тези вътрешнокорпоративни 
трансфери на служители на важни 
длъжности водят до нови умения и 
знания, до иновации и до увеличаване 
на икономическите възможности за 
приемащите структури, като по този 
начин се подпомага напредъкът в 
Европа към изграждане на икономика, 
основаваща се на знанието, като 
същевременно допринася за укрепване 
на конкурентоспособността в целия 
Съюз. Доброто управление на 
трансферите от трети държави има 
потенциал да улесни и трансферите от 
компании в Съюза в трети държави и да 
постави Съюза в по-силна позиция в 
отношенията му с международните 
партньори. Улесняването на 
вътрешнокорпоративните трансфери 
дава възможност на мултинационалните 
компании да използват най-добре 
своите човешки ресурси.

Or. lt
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Изменение 33
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от комисията Изменение

(7) Наборът от правила, установени от 
настоящата директива, е от полза за 
държавите на произход на мигрантите, 
тъй като тази временна миграция 
стимулира трансфера на знания, умения, 
технологии и ноухау.

(7) Наборът от правила, установени от 
настоящата директива, би могъл да бъде
от полза и за държавите на произход на 
мигрантите, тъй като тази временна 
миграция би могла при добре 
определени условия да стимулира 
трансфера на знания, умения, 
технологии и ноухау.

Or. en

Изменение 34
Kinga Göncz

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от комисията Изменение

(8) Настоящата директива се прилага, 
без да се засяга принципът за отдаване 
на предпочитание на граждани на Съюза 
при достъпа до пазарите на труда на 
държавите-членки, изразен в 
съответните разпоредби на Актовете за 
присъединяване. Съгласно този 
принцип за периода на прилагане на 
национални мерки или на мерки, 
произтичащи от двустранни 
споразумения, държавите-членки следва
да отдават предпочитание на работници, 
които са граждани на държавите-
членки, пред работници, които са 
граждани на трети държави, когато 
става въпрос за достъпа до техните 
пазари на труда.

(8) Настоящата директива се прилага, 
без да се засяга принципът за отдаване 
на предпочитание на граждани на Съюза 
при достъпа до пазарите на труда на 
държавите-членки, изразен в 
съответните разпоредби на Актовете за 
присъединяване. Съгласно този 
принцип за периода на прилагане на 
национални мерки или на мерки, 
произтичащи от двустранни 
споразумения, държавите-членки следва 
да отдават предпочитание на работници, 
които са техни собствени граждани 
или са граждани на други държави-
членки, пред работници, които са 
граждани на трети държави, когато 
става въпрос за достъпа до техните 
пазари на труда.
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Or. en

Изменение 35
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от комисията Изменение

(8) Настоящата директива се прилага, 
без да се засяга принципът за отдаване 
на предпочитание на граждани на Съюза 
при достъпа до пазарите на труда на 
държавите-членки, изразен в 
съответните разпоредби на Актовете за 
присъединяване. Съгласно този 
принцип за периода на прилагане на 
национални мерки или на мерки, 
произтичащи от двустранни 
споразумения, държавите-членки следва 
да отдават предпочитание на работници, 
които са граждани на държавите-
членки, пред работници, които са 
граждани на трети държави, когато 
става въпрос за достъпа до техните 
пазари на труда.

(8) Настоящата директива се прилага, 
без да се засяга принципът за отдаване 
на предпочитание на граждани на Съюза 
при достъпа до пазарите на труда на 
държавите-членки, изразен в 
съответните разпоредби на Актовете за 
присъединяване. Съгласно този 
принцип за периода на прилагане на 
национални мерки или на мерки, 
произтичащи от двустранни 
споразумения, държавите-членки следва 
да отдават предпочитание на работници, 
които са граждани на държавите-
членки, пред работници, които са 
граждани на трети държави, когато 
става въпрос за достъпа до техните 
пазари на труда. При това е в сила, че 
националните минимални заплати и 
минималните стандарти на 
държавата, в която се упражнява 
професионалната дейност (принцип 
на местоработата) трябва стриктно 
да се спазват както от гражданите 
на Европейския съюз, така и от 
гражданите на трети държави.

Or. de

Изменение 36
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 8
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Текст, предложен от комисията Изменение

(8) Настоящата директива се прилага, 
без да се засяга принципът за отдаване 
на предпочитание на граждани на Съюза 
при достъпа до пазарите на труда на 
държавите-членки, изразен в 
съответните разпоредби на Актовете за 
присъединяване. Съгласно този 
принцип за периода на прилагане на 
национални мерки или на мерки, 
произтичащи от двустранни 
споразумения, държавите-членки следва 
да отдават предпочитание на работници, 
които са граждани на държавите-
членки, пред работници, които са 
граждани на трети държави, когато 
става въпрос за достъпа до техните 
пазари на труда.

(8) Настоящата директива се прилага, 
без да се засяга принципът за отдаване 
на предпочитание на граждани на Съюза 
при достъпа до пазарите на труда на 
държавите-членки, изразен в 
съответните разпоредби на Актовете за 
присъединяване. Съгласно този 
принцип за периода на прилагане на 
национални мерки или на мерки, 
произтичащи от двустранни 
споразумения, държавите-членки следва 
да отдават предпочитание на работници, 
които са граждани на държавите-
членки, пред работници, които са 
граждани на трети държави, когато 
става въпрос за достъпа до техните 
пазари на труда. Въпреки запазването 
на този принцип, това не може да 
бъде използвано за отклонение от 
принципа на равно заплащане за равен 
труд, по отношение както на
работниците от държави-членки, 
така и на гражданите на трети 
държави. Настоящата директива 
следва да бъде прилагана при пълно 
спазване на принципа на свободно 
движение на работници в рамките на 
Съюза, премахвайки всякаква
дискриминация, основана на 
гражданство, по отношение на 
заетост, възнаграждение и други 
условия на труд и заетост.

Or. en

Обосновка

Член 45 от Договора установява положението, че свободното движение на 
работници върви налага премахването на всякаква дискриминация, основана на 
гражданство.

Изменение 37
Elisabeth Schroedter
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Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

(8a) Настоящата директива следва да 
установи условия и права за 
работници-граждани на трети 
държави в рамките на 
вътрешнокорпоративен трансфер при 
пълно спазване на съответните 
конвенции на МОТ.

Or. en

Изменение 38
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
включват ръководители, специалисти и 
дипломирани стажанти с висше 
образование. Определението за тези 
лица се основава на конкретни 
ангажименти на Съюза по силата на 
Общото споразумение по търговията с 
услуги (ГАТС) и двустранни търговски 
споразумения. Тези ангажименти, 
поети съгласно Общото споразумение 
по търговията с услуги, не обхващат 
условията за влизане, престой и 
работа. Съответно настоящата 
директива допълва и улеснява 
прилагането на тези ангажименти. 
Обхватът на 
вътрешнокорпоративните 
трансфери, които се уреждат с 
настоящата директива, обаче е по-
широк от този съгласно търговски 
ангажименти, тъй като 

(10) За целите на настоящата директива 
лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
включват ръководители, специалисти и 
дипломирани стажанти с висше 
образование. Определението за тези 
лица се свързва с Европейската рамка 
за квалификациите, която залага 
европейска референтна рамка за 
достъп до квалификации по един 
сравним и прозрачен начин, като 
същевременно е съвместима с Общото 
споразумение по търговията с услуги 
(ГАТС) и двустранни търговски 
споразумения.
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трансферите не са непременно в 
сектора на услугите и могат да имат 
за отправна точка трета държава, 
която не е страна по търговско 
споразумение.

Or. en

Изменение 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
включват ръководители, специалисти и 
дипломирани стажанти с висше 
образование. Определението за тези 
лица се основава на конкретни 
ангажименти на Съюза по силата на 
Общото споразумение по търговията с 
услуги(ГАТС) и двустранни търговски 
споразумения. Тези ангажименти, поети 
съгласно Общото споразумение по 
търговията с услуги, не обхващат 
условията за влизане, престой и работа. 
Съответно настоящата директива 
допълва и улеснява прилагането на тези 
ангажименти. Обхватът на 
вътрешнокорпоративните трансфери, 
които се уреждат с настоящата 
директива, обаче е по-широк от този 
съгласно търговски ангажименти, тъй 
като трансферите не са непременно в 
сектора на услугите и могат да имат за 
отправна точка трета държава, която не 
е страна по търговско споразумение.

(10) За целите на настоящата директива 
лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
включват ръководители и специалисти с 
висше образование. Определението за 
тези лица се основава на конкретни 
ангажименти на Съюза по силата на 
Общото споразумение по търговията с 
услуги (ГАТС) и двустранни търговски 
споразумения. Тези ангажименти, поети 
съгласно Общото споразумение по 
търговията с услуги, не обхващат 
условията за влизане, престой и работа. 
Съответно настоящата директива 
допълва и улеснява прилагането на тези 
ангажименти. Обхватът на 
вътрешнокорпоративните трансфери, 
които се уреждат с настоящата 
директива, обаче е по-широк от този 
съгласно търговски ангажименти, тъй 
като трансферите не са непременно в 
сектора на услугите и могат да имат за 
отправна точка трета държава, която не 
е страна по търговско споразумение.

Or. de
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Изменение 40
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от комисията Изменение

(10) За целите на настоящата директива 
лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
включват ръководители, специалисти и 
дипломирани стажанти с висше 
образование. Определението за тези 
лица се основава на конкретни 
ангажименти на Съюза по силата на 
Общото споразумение по търговията с 
услуги (ГАТС) и двустранни търговски 
споразумения. Тези ангажименти, поети 
съгласно Общото споразумение по 
търговията с услуги, не обхващат 
условията за влизане, престой и работа. 
Съответно настоящата директива 
допълва и улеснява прилагането на тези 
ангажименти. Обхватът на 
вътрешнокорпоративните трансфери, 
които се уреждат с настоящата 
директива, обаче е по-широк от този 
съгласно търговски ангажименти, тъй 
като трансферите не са непременно в 
сектора на услугите и могат да имат за 
отправна точка трета държава, която не 
е страна по търговско споразумение.

(10) За целите на настоящата директива 
лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
включват ръководители, специалисти и 
дипломирани стажанти с висше 
образование и професионални 
квалификации. Лицата, преместени 
при вътрешнокорпоративен 
трансфер, трябва да заемат 
висококвалифицирани работни места.
Определението за тези лица се основава 
на конкретни ангажименти на Съюза по 
силата на Общото споразумение по 
търговията с услуги (ГАТС) и 
двустранни търговски споразумения. 
Тези ангажименти, поети съгласно 
Общото споразумение по търговията с 
услуги, не обхващат условията за 
влизане, престой и работа. Съответно 
настоящата директива допълва и 
улеснява прилагането на тези 
ангажименти. Обхватът на 
вътрешнокорпоративните трансфери, 
които се уреждат с настоящата 
директива, обаче е по-широк от този 
съгласно търговски ангажименти, тъй 
като трансферите не са непременно в 
сектора на услугите и могат да имат за 
отправна точка трета държава, която не 
е страна по търговско споразумение.

Or. en

Изменение 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от комисията Изменение

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат същите условия 
за работа като за командированите 
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги. Това изискване има за цел да 
защити работниците и да гарантира 
лоялна конкуренция между 
предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави няма 
да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство.

(11) Настоящата директива има за 
цел да защити работниците и да 
гарантира лоялна конкуренция между 
предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави няма 
да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство.

Or. de

Изменение 42
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от комисията Изменение

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат същите условия за 
работа като за командированите
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат същите условия за 
работа като за местните работници. 
Лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
следва да се ползват с равно 
третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка или с 
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декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги. Това изискване има за цел да 
защити работниците и да гарантира 
лоялна конкуренция между 
предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави няма 
да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство.

постоянните служители, не само по 
отношение на заплащането, но и по 
отношение на реда и всички условия 
на труд. Тази равнопоставеност не 
следва да се ограничава до 
общоприложимите колективни 
трудови договори, а да се прилага във 
връзка с всички законови и 
подзаконови актове или 
административни разпоредби, 
арбитражни решения и колективни 
договори, включително дружествени 
договори, за да се гарантира 
принципът за равно заплащане за 
равен труд на едно и също място. 
Това изискване има за цел да защити 
работниците и да гарантира лоялна 
конкуренция между предприятия, 
установени в държава-членка, и такива, 
установени в трета държава, чрез 
гарантиране на това, че предприятията 
от трети държави няма да могат да се 
възползват от съществуването на по-
ниски трудови стандарти, за да получат 
конкурентно предимство.

Or. de

Изменение 43
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от комисията Изменение

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат същите условия 
за работа като за командированите 
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 1996 г. относно 

(11) Служителите, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери 
следва да получават поне равно
третиране с гражданите на 
приемащите държави-членки по 
отношение на техните условия за 
работа. Тези изисквания имат за цел да 
защитят работниците и да 
гарантират лоялна конкуренция 
между предприятия, установени в 
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командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги. Това изискване има за цел да
защити работниците и да гарантира 
лоялна конкуренция между 
предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави 
няма да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат 
конкурентно предимство.

държава-членка, и такива, установени в 
трета държава.

Or. en

Обосновка

Член 15, параграф 3 от Хартата на основните права на Европейския съюз гласи:
„Гражданите на трети страни, които имат разрешение да работят на 
територията на държавите-членки, имат право на условия на труд еднакви на 
условията, на които имат право гражданите на Съюза.“

Изменение 44
Evelyn Regner

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от комисията Изменение

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат същите условия за 
работа като за командированите
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги. Това изискване има за цел да 
защити работниците и да гарантира
лоялна конкуренция между 

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат същите условия за 
работа като за местните работници,
както и да се осигуряват всички 
права, които следват от 
законодателни разпоредби, 
общоприложими, местни колективни 
трудови договори, включително 
колективни споразумения. 
Принципът за равно заплащане за 
равен труд на едно и също място 
трябва да се спазва без изключение.
Тези изисквания имат за цел да 
защитят работниците и да 
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предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави няма 
да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство.

гарантират лоялна конкуренция 
между предприятия, установени в 
държава-членка, и такива, установени в 
трета държава, чрез гарантиране на 
това, че предприятията от трети 
държави няма да могат да се възползват 
от съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство.

Or. de

Изменение 45
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от комисията Изменение

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат същите условия
за работа като за командированите 
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги. Това изискване има за цел да 
защити работниците и да гарантира 
лоялна конкуренция между 
предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави няма 
да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство.

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат срокове и условия 
на заетост, които осигуряват поне 
същото равнище на защита като 
предвиденото в Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги. 
Това изискване има за цел да защити 
работниците и да гарантира лоялна 
конкуренция между предприятия, 
установени в държава-членка, и такива, 
установени в трета държава, чрез 
гарантиране на това, че предприятията 
от трети държави няма да могат да се 
възползват от съществуването на по-
ниски трудови стандарти, за да получат 
конкурентно предимство.

Or. en
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Изменение 46
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от комисията Изменение

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат същите условия за 
работа като за командированите 
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги. Това изискване има за цел да 
защити работниците и да гарантира 
лоялна конкуренция между 
предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави няма 
да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство.

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат същите условия за 
работа като за командированите 
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги и да се спазват същите 
задължения за тези работници. Това 
изискване има за цел да защити 
работниците, да избегне явления като 
социалния дъмпинг и да гарантира 
лоялна конкуренция между 
предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави няма 
да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство.

Or. it

Изменение 47
Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от комисията Изменение

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
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следва да се прилагат същите условия за 
работа като за командированите 
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги. Това изискване има за цел да 
защити работниците и да гарантира 
лоялна конкуренция между 
предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави няма 
да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство.

следва да се прилагат същите условия за 
работа като за командированите 
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги. За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери 
следва да се прилага равно третиране, 
както за гражданите на приемащата 
държава-членка или за постоянния 
персонал, както по отношение на 
възнаграждението, така и по 
отношение на условията на труд и 
заетост и по-специално броя на 
правата в областта на сoциалната 
закрила. Това изискване има за цел да 
защити работниците и да гарантира 
лоялна конкуренция между 
предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави няма 
да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство и най-вече да се избегне 
социалния дъмпинг.

Or. fr

Изменение 48
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от комисията Изменение

(11) За лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се прилагат същите условия за 

(11) Разпоредбите на Директива 
96/71/ЕО относно командироването 
на работници в рамките на 
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работа като за командированите 
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги. Това изискване има за цел да 
защити работниците и да гарантира 
лоялна конкуренция между 
предприятия, установени в държава-
членка, и такива, установени в трета 
държава, чрез гарантиране на това, че 
предприятията от трети държави няма 
да могат да се възползват от 
съществуването на по-ниски трудови 
стандарти, за да получат конкурентно 
предимство.

предоставянето на услуги намират 
пълно приложение при 
вътрешнокорпоративния трансфер 
на работници от трети държави. За 
лицата от трети държави, преместени 
при вътрешнокорпоративни трансфери, 
трябва да се прилагат същите условия 
за работа като за командированите 
работници, чийто работодател е 
установен на територията на 
Европейския съюз, както е посочено в 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги. Това изискване защитава
работниците и гарантира лоялна 
конкуренция между предприятия, 
установени в държава-членка, и такива, 
установени в трета държава, чрез 
гарантиране на това, че предприятията 
от трети държави няма да могат да се 
възползват от съществуването на по-
ниски трудови стандарти, за да получат 
конкурентно предимство. По-специално 
за лица, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер от 
трети държави, винаги важат 
предписанията за минимална заплата 
и минималните правила на 
приемащата държава-членка на ЕС, в 
която се упражнява 
професионалната дейност (принцип 
на местоработата). Минималните 
правила съгласно член 3 от 
Директивата относно 
командироването на работници са 
обвързващи за всички предприятия и 
лица, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
независимо къде е установено 
предприятието, съответно 
местоживеенето на лицето, 
преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер.

Or. de
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Изменение 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

(11a) Държавите-членки следва да 
гарантират, че ще бъдат налични 
подходящи механизми за контрол и 
ще се извършват ефективни проверки, 
за да се осигури правилното прилагане 
на настоящата директива. За тази 
цел държавите-членки предоставят 
на компетентните органи адекватни 
правомощия и ресурси. Резултатите 
от тези проверки ще бъдат събрани в 
съответен доклад и ще се използват 
за подобряване на прилагането на 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 50
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

(11a) Условията на работа по смисъла 
на настоящата директива следва да 
обхващат поне заплащането и 
уволнението, здравословните и 
безопасни условия на труд, 
работното време и отпуските, 
личния и професионалния живот, 
като се вземат предвид действащите 
колективни трудови договори.

Or. en
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Изменение 51
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от комисията Изменение

(12) За да удостоверят, че уменията на 
лицето, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер, са 
специфични за приемащата структура, 
държавите-членки могат да поставят 
изискването ЛВТ да е било на работа в 
същата група предприятия за период от 
поне 12 месеца преди преместването.

(12) За да удостоверят, че уменията на 
лицето, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер, са 
специфични за приемащата структура, 
държавите-членки следва да поставят 
изискването ЛВТ да е било на работа в 
същата група предприятия за период от 
поне 12 месеца преди преместването.

Or. en

Изменение 52
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от комисията Изменение

(13) Тъй като вътрешнокорпоративните 
трансфери водят до временна миграция, 
заявителят следва да представи 
доказателства, че гражданинът на 
трета държава ще може да се върне в 
установена в трета държава структура 
от същата група предприятия след края 
на задачата. Тези доказателства могат да 
бъдат съответните разпоредби от 
договора за работа. Необходимо е 
ръководителят или специалистът, който 
е гражданин на трета държава, да 
представи писмо за възлагане на задача, 
съдържащо доказателства, че той 
притежава професионалната 
квалификация, необходима, за да заеме 
съответната длъжност или за да 

(13) Тъй като вътрешнокорпоративните 
трансфери водят до временна миграция, 
заявителят следва да представи 
доказателства, че трудовият договор 
на гражданина на трета държава ще 
бъде валиден след края на трансфера и 
работникът ще може да се върне в 
установена в трета държава структура 
от същата група предприятия след края 
на задачата. Тези доказателства могат да 
бъдат съответните разпоредби от 
договора за работа. Необходимо е 
ръководителят или специалистът, който 
е гражданин на трета държава, да 
представи писмо за възлагане на задача, 
съдържащо доказателства, че той 
притежава професионалната 
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изпълнява съответната регулирана 
професия в държавата-членка, в която е
бил приет.

квалификация, необходима, за да заеме 
съответната длъжност или за да 
изпълнява съответната регулирана 
професия в държавата-членка, в която е 
бил приет.

Or. en

Изменение 53
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от комисията Изменение

(13) Тъй като вътрешнокорпоративните 
трансфери водят до временна миграция, 
заявителят следва да представи 
доказателства, че гражданинът на трета 
държава ще може да се върне в 
установена в трета държава структура 
от същата група предприятия след края 
на задачата. Тези доказателства могат да 
бъдат съответните разпоредби от 
договора за работа. Необходимо е 
ръководителят или специалистът, който 
е гражданин на трета държава, да 
представи писмо за възлагане на задача, 
съдържащо доказателства, че той 
притежава професионалната 
квалификация, необходима, за да заеме 
съответната длъжност или за да 
изпълнява съответната регулирана 
професия в държавата-членка, в която е 
бил приет.

(13) Тъй като вътрешнокорпоративните 
трансфери водят до временна миграция, 
заявителят следва да представи 
доказателства, че гражданинът на трета 
държава ще се върне в установена в 
трета държава структура от същата 
група предприятия след края на 
задачата. Тези доказателства могат да 
бъдат съответните разпоредби от 
договора за работа. Необходимо е 
ръководителят или специалистът, който 
е гражданин на трета държава, да 
представи писмо за възлагане на задача, 
съдържащо доказателства, че той 
притежава професионалната 
квалификация, необходима, за да заеме 
съответната длъжност или за да 
изпълнява съответната регулирана 
професия в държавата-членка, в която е 
бил приет.

Or. it

Изменение 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от комисията Изменение

(14) Гражданите на трети държави, 
които кандидатстват за приемане 
като дипломирани стажанти, следва 
да представят доказателства за 
изискваното висше образование, а 
именно диплома, удостоверение или 
друг документ за професионална 
квалификация, удостоверяващи 
успешното завършване на висше 
образование с продължителност най-
малко три години. Освен това те 
трябва да представят споразумение 
за обучение, включително описание на 
програмата за обучение, нейната 
продължителност и условията, при 
които обучаващите се ще бъдат 
наставлявани, чрез които да се 
доказва, че те наистина ще се 
обучават, а няма да бъдат използвани 
като нормални работници.

заличава се

Or. de

Изменение 55
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от комисията Изменение

(15) Освен ако това условие не 
противоречи на принципа за отдаване на 
предпочитание на граждани на Съюза, 
изразен в съответните разпоредби на 
Актовете за присъединяване, проучване 
на пазара на труда не се изисква, тъй 
като този критерий би бил в 
противоречие с целта за създаване на 
прозрачна и опростена схема за 
приемане на лица, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер.

(15) Освен ако това условие не 
противоречи на принципа за отдаване на 
предпочитание на граждани на Съюза, 
изразен в съответните разпоредби на 
Актовете за присъединяване, проучване 
на пазара на труда не се изисква, тъй 
като този критерий би бил в 
противоречие с целта за създаване на 
прозрачна и опростена схема за 
приемане на лица, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер. 
Единствените изключения са 
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строителният сектор и занаятите, 
включително свързаните с тях 
икономически дейности съгласно 
раздел Е от NACE, както и N81.2.1 и 
N81.2.2. За тях държавите-членки 
могат да предприемат проучвания на 
пазара на трудовата заетост.

Or. de

Изменение 56
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от комисията Изменение

(18) Държавите-членки трябва да 
предвидят подходящи санкции, като 
например финансови санкции, които да 
бъдат наложени в случай на неспазване 
на условията, предвидени в настоящата 
директива. Санкциите могат да бъдат 
наложени на приемащата структура.

(18) Държавите-членки трябва да 
предвидят подходящи санкции, като 
например финансови санкции, които да 
бъдат наложени в случай на неспазване 
на условията, предвидени в настоящата 
директива, както и необходимите 
трудови инспекции, за да осигурят 
съответствие. Санкциите могат да 
бъдат наложени на приемащата 
структура. Всички санкции следва да 
бъдат адекватни, съразмерни и 
превантивни. Работникът и неговото 
семейство имат правото да останат 
в приемащата държава-членка до 
края на такива производства.

Or. en

Изменение 57
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 22
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Текст, предложен от комисията Изменение

(22) Настоящата директива не следва да 
засяга условията за предоставяне на 
услуги в рамките на член 56 от 
Договора. По-специално настоящата 
директива не следва да засяга реда и 
условията на работа, които се 
прилагат по силата на Директива 
96/71/ЕО за работниците, 
командировани от предприятие със 
седалище в държава-членка, за да 
предоставят услуги на територията 
на друга държава-членка. Настоящата 
директива не се отнася за граждани на 
трети държави, които са командировани 
от предприятия със седалище в 
държава-членка в рамките на 
предоставянето на услуги в 
съответствие с Директива 96/71/ЕО. В 
резултат на това гражданите на 
трети държави, притежаващи 
разрешение за ЛВТ не могат да се 
възползват от разпоредбите на 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги. В съответствие с член 1, 
параграф 4 от Директива 96/71/ЕО 
настоящата директива не следва да 
предоставя на предприятията, 
установени в трета държава, по-
благоприятно третиране, отколкото 
на предприятията, установени в 
държава-членка.

(22) Настоящата директива не следва да 
засяга условията за предоставяне на 
услуги в рамките на член 56 от 
Договора. Настоящата директива не се 
отнася за граждани на трети държави, 
които са командировани от предприятия 
в рамките на предоставянето на услуги, 
обхванати от Директива 96/71/ЕО.

Or. en

Обосновка

Разграничението, прилагано от закона спрямо съответното лице, трябва да бъде 
много ясно.
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Изменение 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от комисията Изменение

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, определени в член 3 от
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност. Тъй като 
настоящата директива не засяга 
разпоредбите, включени в двустранни 
споразумения, 
социалноосигурителните права, с 
които се ползва дадено лице, 
гражданин на трета държава, 
преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер, въз 
основа на двустранно споразумение, 
сключено между държавата-членка, в 
която лицето е било прието, и 
неговата държава на произход, може 
да са по-големи от 
социалноосигурителните права, 
които ЛВТ би получило по силата на 
националното законодателство. 
Настоящата директива не следва да 
предоставя повече права от вече 
предвидените в законодателството на 
Съюза в областта на социалната 
сигурност по отношение на гражданите 
на трети държави, чийто трансграничен 
статут засяга повече от една държава-
членка.

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност определени в член 3 от
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност. Настоящата 
директива не следва да предоставя 
повече права от вече предвидените в 
законодателството на Съюза в областта 
на социалната сигурност по отношение 
на гражданите на трети държави, чийто 
трансграничен статут засяга повече от 
една държава-членка.

Or. en
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Изменение 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от комисията Изменение

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, определени в член 3 от 
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност. Тъй като 
настоящата директива не засяга 
разпоредбите, включени в двустранни 
споразумения, социалноосигурителните 
права, с които се ползва дадено лице, 
гражданин на трета държава, 
преместено при вътрешнокорпоративен 
трансфер, въз основа на двустранно 
споразумение, сключено между 
държавата-членка, в която лицето е 
било прието, и неговата държава на 
произход, може да са по-големи от 
социалноосигурителните права, които 
ЛВТ би получило по силата на 
националното законодателство. 
Настоящата директива не следва да 
предоставя повече права от вече 
предвидените в законодателството 
на Съюза в областта на социалната 
сигурност по отношение на 
гражданите на трети държави, 
чийто трансграничен статут засяга 
повече от една държава-членка.

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, определени в член 3 от 
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност. Тъй като 
настоящата директива не засяга 
разпоредбите, включени в двустранни 
споразумения, социалноосигурителните 
права, с които се ползва дадено лице, 
гражданин на трета държава, 
преместено при вътрешнокорпоративен 
трансфер, въз основа на двустранно 
споразумение, сключено между 
държавата-членка, в която лицето е 
било прието, и неговата държава на 
произход, може да са по-големи от 
социалноосигурителните права, които 
ЛВТ би получило по силата на 
националното законодателство.

Or. de

Изменение 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
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Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от комисията Изменение

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, определени в член 3 от
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност. Тъй като 
настоящата директива не засяга
разпоредбите, включени в двустранни 
споразумения, 
социалноосигурителните права, с 
които се ползва дадено лице, 
гражданин на трета държава, 
преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер, въз 
основа на двустранно споразумение, 
сключено между държавата-членка, в 
която лицето е било прието, и 
неговата държава на произход, може 
да са по-големи от 
социалноосигурителните права, които
ЛВТ би получило по силата на 
националното законодателство. 
Настоящата директива не следва да 
предоставя повече права от вече 
предвидените в законодателството 
на Съюза в областта на социалната 
сигурност по отношение на гражданите 
на трети държави, чийто 
трансграничен статут засяга повече 
от една държава-членка.

(23) Адекватното социално-
осигурително покритие за ЛВТ и 
членовете на техните семейства е 
ключов елемент на настоящата 
Директива и е важно за това да 
бъдат гарантирани достойни условия 
на труд и живот по време на престоя 
в Съюза. Следва да се предостави равно 
третиране на граждани на трети 
държави в рамката на 
вътрешнокорпоративен трансфер. По 
силата на националното 
законодателство следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
разпоредби, гарантиращи равно 
третиране по отношение на 
социалната сигурност по отношение 
на клоновете на социалната сигурност, 
определени в член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 883/04 на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социална сигурност. Без да засяга
двустранни споразумения, осигуряващи 
по-добро социалноосигурително 
покритие, настоящата Директива 
следва да установи механизми, които
гарантират ефективното 
социалноосигурително покритие по 
време на престоя и механизмите за 
износ на придобитите права, където 
това е приложимо.

Никакви ограничения в равното 
третиране в областта на социалната 
сигурност съгласно настоящата 
директива не следва да засягат 
правата, предоставени при 
прилагането на Регламент (ЕС) № 
1231/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 ноември 2010 
година за разширяване обхвата на 
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Регламент (ЕО) № 883/2004 и на 
Регламент (ЕО) № 987/2009 по 
отношение на гражданите на трети 
държави, които все още не са 
обхванати от тези регламенти 
единствено на основание тяхното 
гражданство¹.
____________
¹ ОВ L 344, 29.12.2010 г., стр.1.

Or. en

Изменение 61
Sari Essayah

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от комисията Изменение

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, определени в член 3 от
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност. Тъй като 
настоящата директива не засяга 
разпоредбите, включени в двустранни 
споразумения, социалноосигурителните 
права, с които се ползва дадено лице, 
гражданин на трета държава, 
преместено при вътрешнокорпоративен 
трансфер, въз основа на двустранно
споразумение, сключено между 
държавата-членка, в която лицето е 
било прието, и неговата държава на 
произход, може да са по-големи от 
социалноосигурителните права, които 
ЛВТ би получило по силата на 
националното законодателство. 
Настоящата директива не следва да 

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, определени в член 3 от
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност. Държавите-
членки могат да ограничават равното 
третиране, когато ЛВТ е защитено 
бидейки субект на клоновете на 
социалната сигурност в държавата 
по произход или чрез други средства и 
когато съгласно законодателството 
на държавата-членка, съответното 
лице може да бъде освободено от 
разпоредбите на 
социалноосигурителното 
законодателство на приемащата 
държава-членка. Тъй като настоящата 
директива не засяга разпоредбите, 
включени в двустранни споразумения, 
социалноосигурителните права, с които 
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предоставя повече права от вече 
предвидените в законодателството на 
Съюза в областта на социалната 
сигурност по отношение на гражданите 
на трети държави, чийто трансграничен 
статут засяга повече от една държава-
членка.

се ползва дадено лице, гражданин на 
трета държава, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер, въз 
основа на двустранно споразумение, 
сключено между държавата-членка, в 
която лицето е било прието, и неговата 
държава на произход, може да са по-
големи от социалноосигурителните 
права, които ЛВТ би получило по 
силата на националното 
законодателство. Настоящата директива 
не следва да предоставя повече права от 
вече предвидените в законодателството 
на Съюза в областта на социалната 
сигурност по отношение на гражданите 
на трети държави, чийто трансграничен 
статут засяга повече от една държава-
членка.

Or. en

Изменение 62
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от комисията Изменение

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, определени в член 3 от 
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност. Тъй като 
настоящата директива не засяга 
разпоредбите, включени в двустранни 
споразумения, социалноосигурителните 
права, с които се ползва дадено лице, 
гражданин на трета държава, 
преместено при вътрешнокорпоративен 
трансфер, въз основа на двустранно 

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, определени в член 3 
(параграф 1, букви а) до и)) от 
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност. Тъй като 
настоящата директива не засяга 
разпоредбите, включени в двустранни 
споразумения, социалноосигурителните 
права, с които се ползва дадено лице, 
гражданин на трета държава, 
преместено при вътрешнокорпоративен 
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споразумение, сключено между 
държавата-членка, в която лицето е 
било прието, и неговата държава на 
произход, може да са по-големи от 
социалноосигурителните права, които 
ЛВТ би получило по силата на 
националното законодателство. 
Настоящата директива не следва да 
предоставя повече права от вече 
предвидените в законодателството на 
Съюза в областта на социалната 
сигурност по отношение на гражданите 
на трети държави, чийто трансграничен 
статут засяга повече от една държава-
членка.

трансфер, въз основа на двустранно 
споразумение, сключено между 
държавата-членка, в която лицето е 
било прието, и неговата държава на 
произход, може да са по-големи от 
социалноосигурителните права, които 
ЛВТ би получило по силата на 
националното законодателство. 
Настоящата директива не следва да 
предоставя повече права от вече 
предвидените в законодателството на 
Съюза в областта на социалната 
сигурност по отношение на гражданите 
на трети държави, чийто трансграничен 
статут засяга повече от една държава-
членка.

Or. de

Изменение 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от комисията Изменение

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, определени в член 3 от 
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност11. Тъй като 
настоящата директива не засяга 
разпоредбите, включени в двустранни 
споразумения, социалноосигурителните 
права, с които се ползва дадено лице, 
гражданин на трета държава, 
преместено при вътрешнокорпоративен 
трансфер, въз основа на двустранно 
споразумение, сключено между 
държавата-членка, в която лицето е 

(23) По силата на националното 
законодателство следва да се 
предостави равно третиране по 
отношение на клоновете на социалната 
сигурност, определени в член 3 от 
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за на 
социалната сигурност11. Тъй като 
настоящата директива не засяга 
разпоредбите, включени в двустранни 
споразумения, социалноосигурителните 
права, с които се ползва дадено лице, 
гражданин на трета държава, 
преместено при вътрешнокорпоративен 
трансфер, въз основа на двустранно 
споразумение, сключено между 
държавата-членка, в която лицето е 
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било прието, и неговата държава на 
произход, може да са по-големи от 
социалноосигурителните права, които 
ЛВТ би получило по силата на 
националното законодателство. 
Настоящата директива не следва да 
предоставя повече права от вече 
предвидените в законодателството на 
Съюза в областта на социалната 
сигурност по отношение на гражданите 
на трети държави, чийто трансграничен 
статут засяга повече от една държава-
членка.

било прието, и неговата държава на 
произход, може да са по-големи от 
социалноосигурителните права, които 
ЛВТ би получило по силата на 
националното законодателство. 
Настоящата директива не следва да 
предоставя повече права от вече 
предвидените в законодателството на 
Съюза в областта на социалната 
сигурност по отношение на гражданите 
на трети държави, чийто трансграничен 
статут засяга повече от една държава-
членка. Разпоредбите на настоящата 
директива не следва да се прилагат в 
ситуация, в която командирован 
работник е обект на 
законодателството на трета 
държава по отношение на 
социалното осигуряване или ако 
плаща социалноосигурителни вноски в 
трета държава.

Or. pl

Обосновка

Трябва да се избегне ситуация, в която служителят да бъде обект на двойно 
законодателство и да плаща социалноосигурителни вноски в държавата-членка и в 
трета държава.

Изменение 64
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от комисията Изменение

(27) Настоящата директива е съобразена 
с основните права и съблюдава
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

(27) Настоящата директива е съобразена 
с основните права и съблюдава
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и съответните 
конвенции на МОТ, като Конвенция № 
102 за социалната сигурност
(минимални стандарти), Конвенция 
№ 118 за равното третиране 
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(социална сигурност), Конвенция № 
143 относно работниците мигранти 
и Конвенция № 97 относно 
миграцията за заетост на 
Международната организация на 
труда.

Or. en

Изменение 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

(29a) Държавите-членки следва 
незабавно да ратифицират 
Международната конвенция за 
защита на правата на всички 
работници-мигранти и членовете на 
техните семейства, приета от 
Генералната асамблея на ООН на 18 
декември 1990 г.

Or. en

Изменение 66
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

(29a) Независимо какво е 
приложимото право към трудовото 
правоотношение, следва да се 
прилагат поне действащите закони, 
подзаконови нормативни актове и 
правила на мястото на работа.

Or. en
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Изменение 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 29б (ново)

Текст, предложен от комисията Изменение

(29б) Настоящата директива следва 
да се прилага без да се засягат 
правата и принципите, съдържащи се 
в Европейската социална харта от 18 
октомври 1961 г. и Европейската 
конвенция за правния статус на 
работещите мигранти от 24 ноември 
1977 г.

Or. en

Изменение 68
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 1 – буква a

Текст, предложен от комисията Изменение

a) условията за влизане и пребиваване за 
повече от три месеца на територията на 
държавите-членки на граждани на трети 
държави и на членове на техните 
семейства в рамките на 
вътрешнокорпоративен трансфер;

a) условията за влизане и пребиваване за 
до три години на територията на 
държавите-членки на работници
граждани на трети държави и на 
членове на техните семейства в рамките 
на вътрешнокорпоративен трансфер;

Or. en

Изменение 69
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 1 – буква a
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Текст, предложен от комисията Изменение

(a) условията за влизане и пребиваване 
за повече от три месеца на 
територията на държавите-членки на 
граждани на трети държави и на членове 
на техните семейства в рамките на 
вътрешнокорпоративен трансфер;

(a) условията за влизане и пребиваване 
на територията на държавите-членки на 
граждани на трети държави и на членове 
на техните семейства в рамките на 
вътрешнокорпоративен трансфер;

Or. de

Изменение 70
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 1 – буква б

Текст, предложен от комисията Изменение

б) условията за влизане и пребиваване 
за повече от три месеца на посочените в 
буква а) граждани на трети държави в 
държави-членки, които са различни от 
държавата-членка, издала 
първоначалното разрешение за 
пребиваване на гражданина на трета 
държава въз основа на настоящата 
директива.

б) условията за влизане и пребиваване 
за повече от три месеца на посочените в 
буква а) работници граждани на трети 
държави в държави-членки, които са 
различни от държавата-членка, издала 
първоначалното разрешение за 
пребиваване на работника гражданин
на трета държава въз основа на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 71
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 1 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

б) условията за влизане и пребиваване 
за повече от три месеца на посочените 
в буква а) граждани на трети държави в 
държави-членки, които са различни от 

б) условията за влизане и пребиваване 
на посочените в буква а) граждани на 
трети държави в държави-членки, които 
са различни от държавата-членка, 
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държавата-членка, издала 
първоначалното разрешение за 
пребиваване на гражданина на трета 
държава въз основа на настоящата 
директива.

издала първоначалното разрешение за 
пребиваване на гражданина на трета 
държава въз основа на настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 72
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
само за граждани на трети държави, 
които пребивават извън територията 
на държава-членка и кандидатстват да 
бъдат допуснати на територията на 
държава-членка в рамките на 
вътрешнокорпоративен трансфер.

1. Настоящата директива се прилага 
само за работници граждани на трети 
държави, които кандидатстват да бъдат 
допуснати на територията на държава-
членка в рамките на 
вътрешнокорпоративен трансфер.

Or. en

Изменение 73
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от комисията Изменение

в) граждани на трети държави, които
осъществяват дейности от името на 
предприятия, установени в друга 
държава-членка в рамките на 
предоставянето на услуги по смисъла 
на член 56 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, включително тези граждани,
които са командировани от 
предприятия, установени в държава-

в) граждани на трети държави, които са 
командировани от предприятия, 
установени в държава-членка в рамките 
на предоставянето на услуги, 
обхванати от Директива 96/71/EО
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членка в рамките на предоставянето на 
услуги в съответствие с Директива 
96/71/EО.

Or. en

Обосновка

Разграничението, прилагано от закона спрямо съответното лице, трябва да бъде 
много ясно.

Изменение 74
Thomas Mann

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

Текст, предложен от комисията Изменение

в) граждани на трети държави, които 
осъществяват дейности от името на 
предприятия, установени в друга 
държава-членка в рамките на 
предоставянето на услуги по смисъла на 
член 56 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
включително тези граждани, които са 
командировани от предприятия, 
установени в държава-членка в рамките 
на предоставянето на услуги в 
съответствие с Директива 96/71/EО.

в) граждани на трети държави, които 
осъществяват дейности от името на 
предприятия, установени в друга 
държава-членка в рамките на 
предоставянето на услуги по смисъла на 
член 56 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
включително тези граждани, които са 
командировани от предприятия, 
установени в държава-членка в рамките 
на предоставянето на услуги в 
съответствие с Директива 96/71/EО. 
Въпреки това, Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на 
работници в рамките на 
предоставянето на услуги намира 
пълно приложение при граждани на 
трети държави, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
които са заети в рамките на 
строителния сектор и занаятите, 
включително свързаните с тях 
икономически дейности съгласно 
раздел Е от NACE, както и N81.2.1 и 
N81.2.2. Настоящата директива за 
ВКТ не се прилага във връзка с тези 
раздели от NACE.
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Or. de

Изменение 75
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

вa) граждани на трети-държави, 
които осъществяват дейност като 
наети чрез агенции за временна 
заетост работници.

Or. en

Изменение 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

вб) граждани на трети държави, 
които осъществяват дейност като 
временни работници за независима 
агенция за временна заетoст или за 
агенция за временна заетост в 
рамките на предприятие или група от 
предприятия;

Or. de

Изменение 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква вв) (нова)
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Текст, предложен от комисията Изменение

вв) Граждани на трети държави със 
сключен договор за определен срок с 
първоначалното дружество.

Or. de

Изменение 78
Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
прилага за строителния сектор, 
включително свързаните с него 
икономически дейности (кодове по 
NACE (Рев. 1.1) от 45.1 до 45.4), 
изброени в приложението към 
Директива 96/71/ЕО.

Or. de

Изменение 79
Ivo Belet

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

Текст, предложен от комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
прилага спрямо дейности в областта 
на строителните работи, изброени в 
приложение 3 към Директива 
96/71/ЕО.

Or. en
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Изменение 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от комисията Изменение

2a. Със съгласието на социалните 
партньори държавите-членки могат 
да ограничат приложното поле на 
настоящата директива за някои 
отрасли и подотрасли.

Or. de

Изменение 81
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване на 
гражданин на трета държава от 
предприятие, установено извън 
територията на държава-членка, с което 
гражданинът на третата държава е 
обвързан с договор за работа, в 
структура, принадлежаща към 
предприятието или към същата група от 
предприятия, установена в рамките на 
тази територия;

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване или 
преместване на гражданин на трета 
държава от предприятие, установено 
извън територията на държава-членка, с 
което гражданинът на третата държава е 
обвързан с договор за работа, в 
структура, принадлежаща към 
предприятието или към същата група от 
предприятия, установена в рамките на 
тази територия, за целите на 
професионалната дейност, както и с 
цел образование и обучение;

Or. de

Изменение 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Предложение за директива
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване на 
гражданин на трета държава от 
предприятие, установено извън 
територията на държава-членка, с което 
гражданинът на третата държава е 
обвързан с договор за работа, в 
структура, принадлежаща към 
предприятието или към същата група от 
предприятия, установена в рамките на 
тази територия;

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно преместване на 
гражданин на трета държава от 
предприятие, установено извън 
територията на държава-членка, с което 
гражданинът на третата държава е 
обвързан с договор за работа, в 
структура, принадлежаща към 
предприятието или към същата група от 
предприятия, установена в рамките на 
тази територия, и в рамките на нов 
трудов договор с новата структура;

Or. de

Изменение 83
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 3 – буква б

Текст, предложен от комисията Изменение

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване на 
гражданин на трета държава от 
предприятие, установено извън 
територията на държава-членка, с което 
гражданинът на третата държава е 
обвързан с договор за работа, в 
структура, принадлежаща към 
предприятието или към същата група от 
предприятия, установена в рамките на 
тази територия;

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване на 
работник гражданин на трета държава
от предприятие, установено извън 
територията на държава-членка, с което 
работникът гражданин на третата 
държава е обвързан с договор за работа, 
съществувал минимум една година 
преди трансфера, в структура, 
принадлежаща към предприятието или 
към същата група от предприятия, 
установена в рамките на тази територия;

Or. en
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Изменение 84
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване на 
гражданин на трета държава от 
предприятие, установено извън 
територията на държава-членка, с което 
гражданинът на третата държава е 
обвързан с договор за работа, в 
структура, принадлежаща към 
предприятието или към същата група от 
предприятия, установена в рамките на 
тази територия;

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване на 
гражданин на трета държава от 
предприятие, установено извън 
територията на държава-членка, с което 
гражданинът на третата държава е 
обвързан с договор за работа, в 
структура, принадлежаща към 
предприятието или към същата група от 
предприятия, установена в рамките на 
тази територия. Трансферът не е 
постоянен;

Or. de

Изменение 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване на 
гражданин на трета държава от 
предприятие, установено извън 
територията на държава-членка, с което 
гражданинът на третата държава е 
обвързан с договор за работа, в 
структура, принадлежаща към 
предприятието или към същата група от 
предприятия, установена в рамките на 
тази територия;

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване на 
гражданин на трета държава от 
предприятие, установено извън 
територията на държава-членка, с което 
гражданинът на третата държава е 
обвързан с договор за работа или друга 
форма на заетост, в структура, 
принадлежаща към предприятието или 
към същата група от предприятия, 
установена в рамките на тази територия;

Or. pl
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 Обосновка

Предложеното в член 3 определение за „вътрешнокорпоративен трансфер“се отнася 
само за гражданин на трета страна, който е свързан с договор за работа със 
структура , притежавана от предприятието. Тази разпоредба елиминира 
възможността за трансфер на служител, който осъществява своята работа в 
рамките на друга форма на заетост в трети държави.

Изменение 86
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване на 
гражданин на трета държава от 
предприятие, установено извън 
територията на държава-членка, с което 
гражданинът на третата държава е 
обвързан с договор за работа, в 
структура, принадлежаща към 
предприятието или към същата група от 
предприятия, установена в рамките на 
тази територия;

б) „вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава временно командироване на 
гражданин на трета държава, който не 
пребивава на територията на 
държавите-членки, от предприятие, 
установено извън територията на 
държава-членка, с което гражданинът на 
третата държава е обвързан с договор за 
работа, в структура, принадлежаща към 
предприятието или към същата група от 
предприятия, установена в рамките на 
тази територия; този трансфер има за 
цел да обхване положения, подобни на 
предвидените в член 1, параграф 3, 
буква б) от Директива 96/71/ЕО.

Or. en

Изменение 87
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от комисията Изменение

в) „лице, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава всеки гражданин на трета 

в) „лице, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава всеки гражданин на трета 
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държава, който е преместен при 
вътрешнокорпоративен трансфер;

държава, който не пребивава на 
територията на държавите-членки и 
е преместен при вътрешнокорпоративен 
трансфер;

Or. en

Изменение 88
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от комисията Изменение

в) „лице, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава всеки гражданин на трета 
държава, който е преместен при 
вътрешнокорпоративен трансфер;

в) „лице, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер“ 
означава всеки работник гражданин на 
трета държава, който е преместен при 
вътрешнокорпоративен трансфер;

Or. en

Изменение 89
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което 
основно ръководи управлението на 
приемащата структура и чиято 
работа се контролира или направлява 
като цяло от съвет на директорите, от 
акционери на дружеството или от 
еквивалентен орган. Тази длъжност 
включва: управление на приемащата 
структура или на подразделение или 
отдел на приемащата структура, 
упражняване на контрол и надзор над 
други професионални или управленски 

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което 
основно изпълнява управленски 
функции и чиято работа се контролира 
или направлява като цяло от съвет на 
директорите, от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган;
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кадри и служители, извършващи 
контрол, и притежаване на 
правомощия лично да назначават и 
освобождават служители или да 
дават препоръки при назначаване, 
освобождаване от длъжност или 
други въпроси, свързани с персонала;

Or. de

Изменение 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което
основно ръководи управлението на 
приемащата структура и чиято работа се 
контролира или направлява като цяло от 
съвет на директорите, от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган.  
Тази длъжност включва: управление 
на приемащата структура или на 
подразделение или отдел на 
приемащата структура, упражняване 
на контрол и надзор над други 
професионални или управленски кадри 
и служители, извършващи контрол, и 
притежаване на правомощия лично 
да назначават и освобождават 
служители или да дават препоръки 
при назначаване, освобождаване от 
длъжност или други въпроси, свързани 
с персонала;

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което 
основно ръководи управлението на 
приемащата структура и чиято работа се 
контролира или направлява като цяло от 
съвет на директорите, от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган.

Or. de

Изменение 91
Martin Kastler
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Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което 
основно ръководи управлението на 
приемащата структура и чиято 
работа се контролира или направлява 
като цяло от съвет на директорите, от 
акционери на дружеството или от 
еквивалентен орган; тази длъжност 
включва: управление на приемащата 
структура или на подразделение или 
отдел на приемащата структура, 
упражняване на контрол и надзор над 
други професионални или управленски 
кадри и служители, извършващи 
контрол, и притежаване на правомощия 
лично да назначават и освобождават 
служители или да дават препоръки при 
назначаване, освобождаване от 
длъжност или други въпроси, свързани с 
персонала;

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, чиято 
работа се контролира или направлява 
като цяло от съвет на директорите, от 
акционери на дружеството или от 
еквивалентен орган; тази длъжност 
включва: управление на приемащата 
структура или на подразделение или 
отдел на приемащата структура, 
упражняване на контрол и надзор над 
други професионални или управленски 
кадри и служители, извършващи 
контрол, и притежаване на правомощия 
лично да назначават и освобождават 
служители или да дават препоръки при 
назначаване, освобождаване от 
длъжност или други въпроси, свързани с 
персонала;

Or. de

Изменение 92
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което 
основно ръководи управлението на 
приемащата структура и чиято работа се 
контролира или направлява като цяло от 
съвет на директорите,  от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган; 
тази длъжност включва: управление на 
приемащата структура или на 
подразделение или отдел на приемащата 

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което 
основно ръководи управлението на 
приемащата структура и чиято работа се 
контролира или направлява като цяло от 
съвет на директорите,  от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган; 
тази длъжност включва: управление на 
приемащата структура или на 
подразделение или отдел на приемащата 
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структура, упражняване на контрол и 
надзор над други професионални или 
управленски кадри и служители, 
извършващи контрол, и притежаване 
на правомощия лично да назначават и 
освобождават служители или да 
дават препоръки при назначаване, 
освобождаване от длъжност или 
други въпроси, свързани с персонала;

структура, упражняване на контрол и 
надзор над други професионални или 
управленски кадри и служители, 
извършващи контрол;

Or. en

Обосновка

Определението за ръководители се нуждае от разясняване и ограничаване до лицата, 
които са висококвалифицирани и имат особени умения и чиито лични възможности са 
незаменими за надлежното осъществяване на конкретните дейности на 
дружеството в приемащата държава. Това означава, че критерият за допускане 
трябва да бъде квалификацията и мястото на работа в рамките на дружеството, а 
не заплатата. Изчерпателен списък, който може да бъде тълкуван както 
изключително, така и включително, не прави положението по-ясно.

Изменение 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което 
основно ръководи управлението на 
приемащата структура и чиято работа се 
контролира или направлява като цяло от 
съвет на директорите, от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган; 
тази длъжност включва: управление на
приемащата структура или на 
подразделение или отдел на приемащата 
структура, упражняване на контрол и 
надзор над други професионални или 
управленски кадри и служители, 
извършващи контрол, и притежаване на 
правомощия лично да назначават и 
освобождават служители или да дават 

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което 
основно ръководи управлението на 
приемащата структура, а също така и 
ключовото управление на 
приемащата структура на екипи 
и/или проекти и чиято работа се 
контролира или направлява като цяло от 
съвет на директорите, от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган; 
тази длъжност включва: управление на 
приемащата структура или на 
подразделение или отдел на приемащата 
структура, упражняване на контрол и 
надзор над други професионални или 
управленски кадри и служители, 
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препоръки при назначаване, 
освобождаване от длъжност или други 
въпроси, свързани с персонала

извършващи контрол, и притежаване на 
правомощия лично да назначават и 
освобождават служители или да дават
препоръки при назначаване, 
освобождаване от длъжност или други 
въпроси, свързани с персонала;

Or. pl

 Обосновка

Определението за „ръководител“стеснява прилагането на директивата до висшите 
ръководни кадри, изключвайки възможността за прилагането и при ръководители на 
екипи или проекти. От гледна точка на целесъобразността на трансфера на 
служители това определение е пречка за свободното прилагане на директивата.

Изменение 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което 
основно ръководи управлението на 
приемащата структура и чиято работа се 
контролира или направлява като цяло от 
съвет на директорите, от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган; 
тази длъжност включва: управление на 
приемащата структура или на 
подразделение или отдел на приемащата 
структура, упражняване на контрол и 
надзор над други професионални или 
управленски кадри и служители, 
извършващи контрол, и притежаване на 
правомощия лично да назначават и 
освобождават служители или да дават 
препоръки при назначаване, 
освобождаване от длъжност или други 
въпроси, свързани с персонала;

д) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което в 
структурата на групата основно 
ръководи управлението на приемащата 
структура и чиято работа се контролира 
или направлява като цяло от съвет на 
директорите, от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган; 
тази длъжност включва: управление на 
приемащата структура или на 
подразделение или отдел на приемащата 
структура, или има за задача да 
наблюдава конкретен проект със 
съществено измерение; упражняване 
на контрол и надзор над други 
професионални или управленски кадри 
и служители, извършващи контрол, и 
притежаване на правомощия лично да 
назначават и освобождават служители 
или да дават препоръки при 
назначаване, освобождаване от 
длъжност или други въпроси, свързани с 



AM\871544BG.doc 49/99 PE467.306v02-00

BG

персонала;

Or. it

Изменение 95
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

(e) „ръководител“ означава всяко лице, 
работещо на висша длъжност, което
основно ръководи управлението на 
приемащата структура и чиято работа се 
контролира или направлява като цяло от 
съвет на директорите,  от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган; 
тази длъжност включва: управление на 
приемащата структура или на 
подразделение или отдел на приемащата 
структура, упражняване на контрол и 
надзор над други професионални или 
управленски кадри и служители, 
извършващи контрол, и притежаване на 
правомощия лично да назначават и 
освобождават служители или да дават 
препоръки при назначаване, 
освобождаване от длъжност или други 
въпроси, свързани с персонала;

(e) „ръководител“ означава всеки 
работник с квалификации, равни най-
малко на Ниво 7 от Европейската 
квалификационна рамка, работещ на 
висша длъжност, който основно 
ръководи управлението на приемащата 
структура и чиято работа се контролира 
или направлява като цяло от съвет на 
директорите,  от акционери на 
дружеството или от еквивалентен орган; 
тази длъжност включва: управление на 
приемащата структура или на 
подразделение или отдел на приемащата 
структура, упражняване на контрол и 
надзор над други извършващи 
контрол,професионални или 
управленски кадри и служители, и 
притежаване на правомощия лично да 
назначават и освобождават служители 
или да дават препоръки при 
назначаване, освобождаване от 
длъжност или други въпроси, свързани с 
персонала;

Or. en

Изменение 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 3 – буква е)
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Текст, предложен от комисията Изменение

е) „специалист“ означава всяко лице, 
притежаващо рядко срещани 
познания, които са от основно 
значение и са специфични за 
приемащата структура с оглед не 
само на знанията, характерни за 
приемащата структура, но и на това 
дали лицето е с високо ниво на 
квалификация предвид даден вид 
работа или професия, изискваща 
особени технически познания;

е) „специалист“ означава всяко лице, 
което е преместено във връзка с 
висококвалифицирана трудова 
заетост, разполагащо с висока 
професионална квалификация, 
познания на високо равнище и 
постоянни експертни умения, както 
и със специфични знания, които са от 
съществено значение за конкретната 
дейност на приемащата структура 
или имат отношение към нея;

Or. de

Изменение 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 3 – буква е)

Текст, предложен от комисията Изменение

е) „специалист“ означава всяко лице, 
притежаващо рядко срещани познания, 
които са от основно значение и са 
специфични за приемащата структура с 
оглед не само на знанията, 
характерни за приемащата 
структура, но и на това дали лицето 
е с високо ниво на квалификация 
предвид даден вид работа или професия, 
изискваща особени технически 
познания;

е) „специалист“ означава всяко лице, 
притежаващо основни специфични
познания и умения за приемащата 
структура, по възможност потвърдени 
от високо ниво на квалификация 
предвид даден вид работа или професия, 
изискваща особени технически 
познания;

Or. it

Изменение 98
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – буква е)
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Текст, предложен от комисията Изменение

е) „специалист“ означава всяко лице,
притежаващо рядко срещани 
познания, които са от основно значение
и са специфични за приемащата 
структура с оглед не само на знанията, 
характерни за приемащата 
структура, но и на това дали лицето 
е с високо ниво на квалификация 
предвид даден вид работа или професия, 
изискваща особени технически 
познания;

е) „специалист“ означава всяко лице,
което се прехвърля с оглед на 
висококвалифицирана трудова 
заетост, притежава специфични 
познания, които са от основно значение  
за приемащата структура и е с високо 
ниво на квалификация предвид даден 
вид работа или професия, изискваща 
особени технически познания;

Or. en

Изменение 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „специалист“ означава всяко лице, 
притежаващо ключови и рядко срещани 
познания, които са от основно значение 
и са специфични за приемащата 
структура с оглед не само на знанията, 
характерни за приемащата структура, но 
и на това дали лицето е с високо ниво на 
квалификация предвид даден вид работа 
или професия, изискваща особени 
технически познания;

(е) „специалист“ означава всяко лице, 
притежаващо рядко срещани познания, 
които са от основно значение и са 
специфични за приемащата структура с 
оглед не само на знанията, характерни 
за приемащата структура, но и на това 
дали лицето е с високо ниво на 
квалификация предвид даден вид работа 
или професия, изискваща особени 
познания;

Or. pl

 Обосновка

Предложеното определение поражда съмнение кои квалификации и компетентности 
се считат за ключови познания за предприятието. Това може да се тълкува по 
различен начин .Определението се ограничава до хора с технически познания, 
затваряйки възможността за трансфер на служители с друга квалификация, които 
могат в определени ситуации да са важни за приемащата структура.
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Изменение 100
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 3 – буква е)

Текст, предложен от комисията Изменение

е) „специалист“ означава всяко лице,
притежаващо рядко срещани 
познания, които са от основно значение 
и са специфични за приемащата 
структура с оглед не само на знанията, 
характерни за приемащата структура, но 
и на това дали лицето е с високо ниво на 
квалификация предвид даден вид работа 
или професия, изискваща особени 
технически познания;

е) „специалист“ означава всеки 
работник с квалификации, равни най-
малко на Ниво 5 от Европейската 
квалификационна рамка,
притежаващ рядко срещани познания, 
които са от основно значение и са 
специфични за приемащата структура с 
оглед не само на знанията, характерни 
за приемащата структура, но и на това 
дали лицето е с високо ниво на 
квалификация предвид даден вид работа 
или професия, изискваща особени 
технически познания;

Or. en

Изменение 101
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 3 – буква е)

Текст, предложен от комисията Изменение

е) „специалист“ означава всяко лице, 
притежаващо рядко срещани познания, 
които са от основно значение и са 
специфични за приемащата структура с 
оглед не само на знанията, характерни 
за приемащата структура, но и на това 
дали лицето е с високо ниво на 
квалификация предвид даден вид работа 
или професия, изискваща особени 
технически познания;

е) „специалист“ означава всяко лице, 
притежаващо рядко срещани познания, 
които са от основно значение за 
приемащата структура с оглед не само 
на знанията, характерни за приемащата 
структура, но и на това дали лицето е с 
високо ниво на квалификация предвид 
даден вид работа или професия, 
изискваща особени технически 
познания;

Or. de
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Изменение 102
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 3 – буква е)

Текст, предложен от комисията Изменение

е) „специалист“ означава всяко лице, 
притежаващо рядко срещани познания, 
които са от основно значение и са 
специфични за приемащата структура с 
оглед не само на знанията, характерни 
за приемащата структура, но и на това 
дали лицето е с високо ниво на 
квалификация предвид даден вид 
работа или професия, изискваща 
особени технически познания;

е) „специалист“ означава всяко лице, 
притежаващо рядко срещани познания, 
които са от основно значение и са 
специфични за приемащата структура с 
оглед не само на знанията, характерни 
за приемащата структура, но и на това 
дали лицето е с висше образование
предвид даден вид работа или професия, 
изискваща особени технически 
познания. Висше образование се 
признава само тогава, когато 
специалистът може да представи 
свидетелство за висше образование 
(диплома или друго удостоверение), 
издадено от компетентен орган. 
Свидетелството за висше 
образование трябва да е придобито 
след завършване на курс на обучение в 
акредитиран университет или колеж 
с продължителност най-малко 3 
години. В допълнение към дипломата 
за висше образование се изисква най-
малко петгодишен съответен 
професионален опит, чието равнище 
се сравнява със завършване на висше 
образование. Специалистът трябва 
да докаже, че за продължителността 
на трансфера получава поне средното 
брутно възнаграждение, прието за 
отрасъла в страната, в която е зает. 
В случай на нов трансфер 
свидетелството трябва да се 
представи за новата приемаща 
държава. Взема се предвид 
определеното от компетентните 
национални органи средно брутно 
възнаграждение за годината преди 
трансфера. Ако то все още не е на 
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разположение, може да се вземе 
предвид годината преди предходната 
година;

Or. de

Изменение 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от комисията Изменение

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което 
е преместено в компания с цел да 
разшири познанията и опита като 
подготовка за заемане на ръководна 
длъжност в рамките на компанията;

заличава се

Or. de

Изменение 104
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от комисията Изменение

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което е 
преместено в компания с цел да 
разшири познанията и опита като 
подготовка за заемане на ръководна 
длъжност в рамките на компанията;

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което е 
преместено в компания с цел да 
разшири познанията и опита си; 

Or. nl

Изменение 105
Nadja Hirsch
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Предложение за директива
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от комисията Изменение

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което е 
преместено в компания с цел да 
разшири познанията и опита като 
подготовка за заемане на ръководна 
длъжност в рамките на компанията;

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което е 
преместено в компания с цел да 
разшири познанията и опита с оглед на 
по-нататъшна професионална 
дейност, изискваща съответната 
квалификация; 

Or. de

Изменение 106
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от комисията Изменение

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което
е преместено в компания с цел да 
разшири познанията и опита като 
подготовка за заемане на ръководна 
длъжност в рамките на компанията;

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всеки работник с висше образование, 
равно най-малко на Ниво 5 от 
Европейската квалификационна 
рамка, с договор за стаж, включващ 
описание на стажантската програма 
и нейната продължителност, който
е преместен в компания с цел да 
разшири познанията и опита като 
подготовка за заемане на ръководна 
длъжност в рамките на компанията;

Or. en

Изменение 107
Philippe Boulland

Предложение за директива
Член 3 – буква ж)
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Текст, предложен от комисията Изменение

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което е 
преместено в компания с цел да 
разшири познанията и опита като 
подготовка за заемане на ръководна 
длъжност в рамките на компанията;

(ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което е 
преместено в компания или 
институция с цел да разшири 
теоретическите си познания и опита 
като подготовка за заемане на 
ръководна длъжност в рамките на 
компанията;

Or. fr

Изменение 108
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от комисията Изменение

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което е 
преместено в компания с цел да 
разшири познанията и опита като 
подготовка за заемане на ръководна 
длъжност в рамките на компанията;

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което е 
преместено в компания, с договор, 
предвиждащ заплащане, с цел да 
разшири познанията и опита като 
подготовка за заемане на ръководна 
длъжност в рамките на компанията;

Or. en

Изменение 109
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от комисията Изменение

ж) „дипломиран стажант“ означава 
всяко лице с висше образование, което е 
преместено в компания с цел да 
разшири познанията и опита като 

ж) „дипломиран стажант“ или 
„практикант“ означава всяко лице с 
висше образование, което е преместено 
в компания с цел да разшири познанията 
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подготовка за заемане на ръководна 
длъжност в рамките на компанията;

и опита като подготовка за заемане на 
ръководна длъжност в рамките на 
компанията. Става дума за заето лице, 
за което не е предвидено плащане на 
задължителни вноски за социално 
осигуряване. Държавите-членки 
гарантират, че работодателите 
няма да използват неправомерно 
дипломирани стажанти или 
практиканти за редовна заетост;

Or. de

Изменение 110
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

жa) „висококвалифицирана трудова 
заетост“ означава, заетост, която:
– изисква рядко срещани познания, 
които са от основно значение и са 
специфични за приемащата 
структура
– е платена; и
– гарантира подходящи условия на 
труд.

Or. en

Обосновка

Необходимо е преразглеждане на набора от определения, за да се изяснят целите на 
директивата. За тази цел в директивата трябва да се съдържа вече кодифицирано и 
функциониращо европейско определение за висококвалифицирана заетост, така че да 
гарантира, че лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, се наемат на 
работа при условията, предвидени от настоящата директива. Това определение е 
взето от Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година относно условията 
за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на 
висококвалифицирана трудова заетост (Директива за синята карта).
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Изменение 111
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от комисията Изменение

л) „група от предприятия“ за целите на 
настоящата директива означава две или 
повече предприятия, признати за 
свързани съгласно националното 
законодателство по начин, при който 
едно предприятие по отношение на 
друго предприятие пряко или непряко: 
притежава преимуществен дял от 
записания капитал на това предприятие; 
или контролира по-голямата част от 
гласовете, свързани с емитирания от 
това предприятие акционерен капитал; 
или може да назначава повече от 
половината от членовете на 
административния, управителния или 
надзорния орган на това предприятие;

л) „група от предприятия“ за целите на 
настоящата директива означава две или 
повече предприятия, признати за 
свързани съгласно националното 
законодателство по начин, при който 
едно предприятие по отношение на 
друго предприятие пряко или непряко: 
притежава преимуществен дял от 
записания капитал на това предприятие; 
или контролира по-голямата част от 
гласовете, свързани с емитирания от 
това предприятие акционерен капитал; 
или може да назначава повече от 
половината от членовете на 
административния, управителния или 
надзорния орган на това предприятие; в 
контекста на директивата 
предприятия се считат за свързани и 
в случая, когато едно предприятие, 
въз основа на договор, може да 
упражнява доминиращо влияние върху 
друго предприятие, или когато 
съществува единно ръководство по 
силата на договорно споразумение;

Or. de

Изменение 112
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 3 – буква н)

Текст, предложен от комисията Изменение

н) „колективен трудов договор с общо 
приложение“ означава колективен 
трудов договор, който трябва да се 

заличава се
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спазва от всички предприятия в 
съответния географски район или в 
съответната професия или отрасъл. . 
При отсъствието на система за 
деклариране на колективните 
трудови договори за такива с общо 
приложение, държавите-членки 
могат, ако решат, да се основат на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
съответния географски район и 
съответната професия или отрасъл, 
и/или на колективни трудови 
договори, сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и работници на 
национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

Or. en

Изменение 113
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – буква н)

Текст, предложен от комисията Изменение

н) „колективен трудов договор с общо 
приложение“ означава колективен 
трудов договор, който трябва да се 
спазва от всички предприятия в 
съответния географски район или в 
съответната професия или отрасъл. . 
При отсъствието на система за 
деклариране на колективните 
трудови договори за такива с общо 
приложение, държавите-членки 
могат, ако решат, да се основат на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
съответния географски район и 

заличава се
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съответната професия или отрасъл, 
и/или на колективни трудови 
договори, сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и работници на 
национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

Or. en

Изменение 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 3 – буква н)

Текст, предложен от комисията Изменение

н) „колективен трудов договор с общо 
приложение“ означава колективен 
трудов договор, който трябва да се 
спазва от всички предприятия в 
съответния географски район или в 
съответната професия или отрасъл. 
При отсъствието на система за 
деклариране на колективните 
трудови договори за такива с общо 
приложение, държавите-членки 
могат, ако решат, да се основат на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
съответния географски район и 
съответната професия или отрасъл, 
и/или на колективни трудови 
договори, сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и работници на 
национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

н) „колективен трудов договор“ 
означава всички видове колективни 
трудови договори, които са сключени 
на всяко равнище, включително на 
корпоративно и фирмено равнище, и 
които са приложими в структурата 
на предприятието, в която е 
командирован специалистът или 
ръководителят.

Or. de
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Изменение 115
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от комисията Изменение

(2) Настоящата директива не засяга 
правото на държавите-членки да 
приемат или запазят по-благоприятни 
разпоредби за лицата, за които 
директивата се прилага по силата на 
член 3, буква и), член 12, член 14 и член 
15.

(2) Настоящата директива не засяга 
правото на държавите-членки да 
приемат или запазят по-благоприятни 
разпоредби за лицата, за които 
директивата се прилага по силата на 
член 3, буква и), член 11, параграф 2, 
член 12, член 14 и член 15.

Or. de

Изменение 116
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

Отделни отрасли могат да бъдат 
изключени от сферата на 
приложение на директивата, ако 
това призовава социалните 
партньори на засегнатия сектор към 
осъществяване на приятелски 
социален диалог в официална форма.

Or. de

Изменение 117
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от комисията Изменение

Без да се засяга член 10 гражданинът на Без да се засяга член 10 гражданинът на 
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трета държава, който кандидатства за 
приемане при условията на настоящата 
директива:

трета държава, който кандидатства за 
приемане при условията на настоящата 
директива и/или неговият 
работодател:

Or. en

Изменение 118
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

б) предоставя доказателство за работа в 
рамките на същата група от 
предприятия за период от поне 12 
месеца непосредствено преди датата на 
вътрешнокорпоративния трансфер, ако 
това се изисква съгласно 
националното законодателство, 
както и за това че той ще може да се 
върне в установена в трета държава 
структура от същата група от 
предприятия след края на задачата;

б) предоставя доказателство за трудов 
договор в рамките на същата група от 
предприятия за период от поне 12 
месеца непосредствено преди датата на 
вътрешнокорпоративния трансфер, 
който договор е валиден след края на 
задачата;

Or. en

Изменение 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

б) предоставя доказателство за работа в 
рамките на същата група от 
предприятия за период от поне 12 
месеца непосредствено преди датата на 
вътрешнокорпоративния трансфер, ако 
това се изисква съгласно националното 
законодателство, както и за това че той 

б) предоставя доказателство за работа в 
рамките на същата група от 
предприятия за период от поне 6 месеца 
за ръководители и специалисти и 3 
месеца за стажанти,  непосредствено 
преди датата на 
вътрешнокорпоративния трансфер, ако 
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ще може да се върне в установена в 
трета държава структура от същата 
група от предприятия след края на 
задачата;

това се изисква съгласно националното 
законодателство, както и за това че той 
ще може да се върне в установена в 
трета държава структура от същата 
група от предприятия след края на 
задачата;

Or. pl

 Обосновка

В случай на динамични промени период от 12 месеца е твърде дълъг и може 
значително да ограничи прилагането на директивата. Затова предложението 
съкращава периода на заетост, предшестващ трансфера, на 6 месеца за 
ръководители и специалисти и на 3 месеца за стажанти.

Изменение 120
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

б) предоставя доказателство за работа в 
рамките на същата група от 
предприятия за период от поне 12 
месеца непосредствено преди датата на 
вътрешнокорпоративния трансфер, ако 
това се изисква съгласно националното 
законодателство, както и за това че той 
ще може да се върне в установена в 
трета държава структура от същата 
група от предприятия след края на 
задачата;

б) предоставя доказателство за работа в 
рамките на същата група от 
предприятия за период от поне 6 месеца 
(ръководители и специалисти) 
съответно 3 месеца (дипломирани 
стажанти) непосредствено преди 
датата на вътрешнокорпоративния 
трансфер, ако това се изисква съгласно 
националното законодателство, както и 
за това че той ще може да се върне в 
установена в трета държава структура 
от същата група от предприятия след 
края на задачата;

Or. de

Изменение 121
Ole Christensen
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в) – iia) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

iia) да представи документация, че 
съответното лице поема длъжност, 
която се занимава изключително със 
специализирани задачи в приемащата 
структура или структури в 
съответната държава-членка;

Or. da

Обосновка

От съществено значение е директивата да не оставя възможност за злоупотреби, 
при които предприятията да се възползват от нея във връзка с изпълнението на 
задачи от общ характер.

Изменение 122
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в) – iii)

Текст, предложен от комисията Изменение

(iii) възнаграждението, получавано по 
време на трансфера;

(iii) възнаграждението, получавано по 
време на трансфера, включително 
плащания за извънреден труд, 
социални придобивки, бонуси и 
обезщетения в натура;

Or. en

Изменение 123
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от комисията Изменение

г) предоставя доказателство, че той 
притежава професионалната 
квалификация, необходима в 
приемащата държава-членка за 
заемане на длъжността ръководител 
или специалист или, когато става 
въпрос за дипломирани стажанти, 
изискваното висше образование;

заличава се

Or. nl

Изменение 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от комисията Изменение

г) предоставя доказателство, че той 
притежава професионалната 
квалификация, необходима в 
приемащата държава-членка за 
заемане на длъжността ръководител или 
специалист или, когато става въпрос 
за дипломирани стажанти, 
изискваното висше образование;

г) предоставя доказателство, че той 
притежава професионалната 
квалификация за заемане на длъжността 
ръководител или специалист;

Or. de

Изменение 125
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от комисията Изменение

г) предоставя доказателство, че той 
притежава професионалната 
квалификация, необходима в 

г) предоставя доказателство, че той 
притежава висока професионална 
квалификация или придобито висше 
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приемащата държава-членка за заемане 
на длъжността ръководител или 
специалист или, когато става въпрос за 
дипломирани стажанти, изискваното 
висше образование;

образование, необходими в приемащата 
държава-членка за заемане на 
длъжността ръководител или 
специалист или, когато става въпрос за 
дипломирани стажанти, изискваната 
професионална квалификация или 
съответен професионален опит или 
висше образование.

Or. de

Изменение 126
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от комисията Изменение

(г) предоставя доказателство, че той 
притежава професионалната 
квалификация, необходима в 
приемащата държава-членка за 
заемане на длъжността ръководител или 
специалист или, когато става въпрос 
за дипломирани стажанти, 
изискваното висше образование;

(г) предоставя доказателство, че той 
притежава професионалната 
квалификация за трудови или 
търговски дейности, които изискват 
особени технически познания, за 
заемане на длъжността ръководител или 
специалист. Висше образование се 
признава само тогава, когато 
специалистът може да представи 
свидетелство за висше образование
(диплома или друго удостоверение), 
издадено от компетентен орган. 
Свидетелството за висше 
образование трябва да е придобито 
след завършване на курс на обучение в 
акредитиран университет или колеж 
с продължителност най-малко 3 
години. В допълнение към дипломата 
за висше образование се изисква най-
малко петгодишен съответен 
професионален опит, чието равнище 
се сравнява със завършване на висше 
образование. Специалистът трябва 
да докаже, че за продължителността 
на трансфера получава поне средното 
брутно възнаграждение, прието за 
отрасъла в страната, в която е зает. 



AM\871544BG.doc 67/99 PE467.306v02-00

BG

В случай на нов трансфер 
свидетелството трябва да се 
представи за новата приемаща 
държава. Взема се предвид 
определеното от компетентните 
национални органи средно брутно 
възнаграждение за годината преди 
трансфера. Ако това все още не е на 
разположение, може да се вземе 
предвид годината преди предходната 
година;
Дипломираният стажант трябва да 
докаже, че разполага с придобито 
висше образование.

Or. de

Изменение 127
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

д) представя документи, 
удостоверяващи, че той отговаря на 
условията, предвидени в националното 
законодателство за упражняване от 
страна на гражданите на Съюза на 
регулираната професия, която ЛВТ ще 
упражнява;

д) представя документи, 
удостоверяващи, че той отговаря на 
условията, предвидени в националното 
законодателство за упражняване от 
страна на гражданите на Съюза на 
регулираната професия, която ЛВТ ще 
упражнява, и посочени в Директива 
2005/36/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 септември 2005 
година относно признаването на 
професионалните квалификации¹;
____________
¹ OВ L 255, 30.9.2005 г., стр.22.

Or. en

Изменение 128
Riikka Manner
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от комисията Изменение

ж) без да се засягат съществуващите 
двустранни споразумения, да представи 
доказателство, че е той има здравна 
осигуровка или, ако това е предвидено в 
националното право, че е кандидатствал 
за такава осигуровка във връзка с 
всички рискове, които обикновено се 
покриват за гражданите на съответната 
държава-членка, за периодите, за които 
такова застрахователно покритие и 
съответно право на обезщетение не се 
предоставя във връзка с договора за 
работа или в резултат на него;

ж) без да се засягат съществуващите 
двустранни споразумения, и независимо 
от разпоредбите на член 14, параграф 
2, буква д) по отношение на 
обезщетенията за болест, да 
представи доказателство, че е той има 
здравна осигуровка или, ако това е 
предвидено в националното право, че е 
кандидатствал за такава осигуровка във 
връзка с всички рискове, които 
обикновено се покриват за гражданите 
на съответната държава-членка, за
периодите, за които такова 
застрахователно покритие и съответно 
право на обезщетение не се предоставя 
във връзка с договора за работа или в 
резултат на него;

Or. en

Изменение 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от комисията Изменение

Държавите-членки изискват всички 
условия в законовите и подзаконовите 
актове и в административните 
разпоредби и/или в колективните 
трудови договори с общо приложение, 
които са приложими за 
командировани работници в подобна 
ситуация в съответните сектори на 
заетост, да бъдат изпълнени по 
отношение на възнаграждението, 
предоставяно по време на трансфера.

заличава се

Or. de
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Изменение 130
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от комисията Изменение

Държавите-членки изискват всички 
условия в законовите и подзаконовите 
актове и в административните 
разпоредби и/или в колективните 
трудови договори с общо приложение, 
които са приложими за 
командировани работници в подобна
ситуация в съответните сектори на 
заетост, да бъдат изпълнени по 
отношение на възнаграждението, 
предоставяно по време на трансфера.

Държавите-членки изискват всички 
условия в законовите и подзаконовите 
актове и в административните 
разпоредби и/или в колективните 
трудови договори в сравнима ситуация 
в съответните сектори на заетост на 
работното място, да бъдат изпълнени 
по отношение на условията на труд, 
включително обезщетения и 
заплащане, предоставяни по време на 
трансфера.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията нарушава принципа на равно заплащане за еднаква 
работа и член 15.3 от Хартата на основните права

Изменение 131
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от комисията Изменение

Държавите-членки изискват всички 
условия в законовите и подзаконовите 
актове и в административните 
разпоредби и/или в колективните 
трудови договори с общо приложение, 
които са приложими за командировани 
работници в подобна ситуация в 
съответните сектори на заетост, да 
бъдат изпълнени по отношение на 
възнаграждението, предоставяно по 

Държавите-членки изискват всички 
условия в законовите и подзаконовите 
актове и в административните 
разпоредби и/или в колективните 
трудови договори с общо приложение, 
които са приложими за командировани 
работници в подобна ситуация в 
съответните сектори на заетост, да 
бъдат изпълнени по отношение на 
възнаграждението, предоставяно по 
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време на трансфера. време на трансфера. Специално
внимание се обръща на 
съответствието с Директива 
96/71/ЕО.

Or. de

Изменение 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от комисията Изменение

При отсъствието на система за 
деклариране на колективните 
трудови договори за такива с общо 
приложение държавите-членки 
могат, ако решат, да се основат на 
колективните трудови договори,
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
съответния географски район и 
съответната професия или отрасъл, 
и/или на колективни трудови 
договори, сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и работници на 
национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

заличава се

Or. de

Изменение 133
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от комисията Изменение

При отсъствието на система за При отсъствието на система за 
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деклариране на колективните трудови 
договори за такива с общо приложение 
държавите-членки могат, ако решат, да 
се основат на колективните трудови 
договори, които обикновено са
приложими за всички подобни 
предприятия в съответния 
географски район и съответната 
професия или отрасъл, и/или на 
колективни трудови договори, 
сключени от най-представителните 
организации на работодатели и 
работници на национално равнище, 
които се прилагат на цялата 
територия на държавата.

деклариране на колективните трудови 
договори за такива с общо приложение 
държавите-членки могат, ако решат, да 
се основат на колективните трудови 
договори, които обикновено са
приложими, съгласно правилата и 
традициите на държавите-членки;

Or. en

Изменение 134
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от комисията Изменение

При отсъствието на система за 
деклариране на колективните трудови 
договори за такива с общо приложение, 
държавите-членки могат, ако решат да 
се основат на колективните трудови 
договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в съответния 
географски район и съответната 
професия или отрасъл, и/или на 
колективни трудови договори, 
сключени от най-представителните 
организации на работодатели и 
работници на национално равнище, 
които се прилагат на цялата 
територия на държавата.

При отсъствието на система за 
деклариране на колективните трудови 
договори за такива с общо приложение, 
държавите-членки могат, ако решат да 
се основат на национални разпоредби и 
обичаи.

Or. nl
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Изменение 135
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от комисията Изменение

5. За всяка промяна, която засяга 
условията за приемане, посочени в 
настоящия член, се съобщава на 
компетентните органи на съответната 
държава-членка.

5. За всяка промяна, по време на 
престоя, която засяга условията за 
приемане, посочени в настоящия член, 
се съобщава на компетентните органи 
на съответната държава-членка и 
същата трябва да бъде в 
съответствие с член 5, параграфи 1
до 4 и член 14.

Or. en

Изменение 136
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от комисията Изменение

1. Държавите-членки отхвърлят дадено 
заявление, когато условията, посочени в 
член 5, не са изпълнени или когато 
представените документи са придобити 
чрез измама или са фалшифицирани или 
подправени.

1. Държавите-членки отхвърлят дадено 
заявление, когато условията, посочени в 
член 5, не са изпълнени или когато се 
установи, че представените документи 
са придобити чрез измама или са 
фалшифицирани или подправени.

Or. lt

Изменение 137
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от комисията Изменение

2. Държавите-членки отхвърлят дадено 2. Държавите-членки отхвърлят дадено 
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заявление, ако работодателят или 
приемащата структура са били 
санкционирани по националното 
законодателство за недеклариран труд 
и/или незаконно наемане на работа.

заявление, ако работодателят или 
приемащата структура са били 
повторно санкционирани по 
националното законодателство за 
недеклариран труд и/или незаконно 
наемане на работа в годината 
непосредствено преди подаване на 
заявлението.

Or. de

Изменение 138
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
отхвърлят дадено заявление въз 
основа на съображения, свързани с 
броя приемани граждани на трети 
държави.

заличава се

Or. nl

Изменение 139
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от комисията Изменение

бa) когато условията, предвидени в 
членове 5 и 14, не са били изпълнени
или вече не се изпълняват;

Or. en
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Изменение 140
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от комисията Изменение

Санкции Санкции и проверки

Or. en

Изменение 141
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

1a. Държавите-членки могат да 
включат други санкции като: a) 
изключване от правото на социални 
обезщетения или помощи; б) 
изключване от участие в публичен 
договор за период от до пет години; в) 
временно или постоянно 
дисквалифициране от упражняване на 
селскостопански, промишлени или 
търговски дейности; г) поставяне под 
съдебен надзор или д)съдебна заповед 
за ликвидация.
По отношение на нарушения на 
работодателите във връзка с 
възнаграждението, данъците и 
социалноосигурителните вноски, 
държавите-членки гарантират, че 
работодателят заплаща: a) каквото 
и да е неплатено възнаграждение на 
гражданина на трета държава, 
който идва в рамките на 
вътрешнокорпоративен трансфер; б) 
каквито и да е неплатени данъци и 
социалноосигурителни вноски, 
включително съответните 
административни глоби. Държавите-
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членки предвиждат ефективни 
механизми, чрез които гражданите
на трети държави могат да внасят 
жалби срещу своите работодатели, 
пряко или чрез посочени трети лица.

Or. en

Изменение 142
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от комисията Изменение

Достъп до информация Право на информация

Or. en

Изменение 143
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от комисията Изменение

Достъп до информация Достъп до информация
Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за предоставянето 
на информация за влизането и 
пребиваването, включително за правата, 
както и за всички документни 
доказателства, необходими за 
подаването на заявление.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за предоставянето 
на информация за влизането и 
пребиваването, включително за правата, 
както и за всички документни 
доказателства, необходими за 
подаването на заявление, а също така и 
за правата по отношение на 
условията на работа, социалната 
сигурност и механизмите за 
принудително изпълнение и подаване 
на жалби, на всички заявители и 
допуснати преместени лица и 
работници в приемащата държава.
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Or. en

Изменение 144
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от комисията Изменение

3. Заявлението се подава до органите на 
държавата-членка, на чиято територия 
основно протича 
вътрешнокорпоративният трансфер.

3. Заявлението се подава до органите на 
държавата-членка, на чиято територия 
протича вътрешнокорпоративният 
трансфер.

Or. lt

Изменение 145
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от комисията Изменение

3. Заявлението се подава до органите на 
държавата-членка, на чиято територия 
основно протича 
вътрешнокорпоративният трансфер. 

3. Заявлението се подава до органите на 
държавата-членка, на чиято територия 
основно протича 
вътрешнокорпоративният трансфер. Ако 
не може да се предвиди в коя страна 
основно ще пребивава работникът, 
кандидатът може свободно да избере 
страната.

Or. de

Изменение 146
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3
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Текст, предложен от комисията Изменение

3. Заявлението се подава до органите на 
държавата-членка, на чиято 
територия основно протича 
вътрешнокорпоративният трансфер.

3. Заявлението се подава до органите на 
държавата-членка, в която се намира 
първото място на наемане на лицето, 
преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер; 
условията, предвидени в членове 5 и 
14, трябва да бъдат контролирани от 
всяка допускаща държава-членка.

Or. en

Изменение 147
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от комисията Изменение

4. В полето „тип разрешение“ 
държавите-членки следва да впишат
„лице, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер“ и 
името на съответната група от 
предприятия. Държавите-членки
издават на титуляря на разрешението 
за ЛВТ допълнителен документ, 
съдържащ списък на структурите, 
имащи право да приемат гражданина на 
трета държава, и преразглеждат този 
документ при промяна на списъка.

4. В полето „тип разрешение“ първата 
приемаща държава-членка вписва
„лице, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер“ и 
името на съответната група от 
предприятия. Първата приемаща 
държава-членка издава на титуляря на 
разрешението за ЛВТ допълнителен 
документ, съдържащ списък на 
структурите, имащи право да приемат 
гражданина на трета държава, след 
осъществяване на контрол от всяка 
допускаща държава-членка съгласно 
условията, предвидени в членове 5 и 14 
и преразглежда този документ при 
промяна на списъка в съгласие със 
съответните държави-членки.

Or. en

Изменение148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от комисията Изменение

1.Компетентните органи на съответната 
държава-членка вземат решение по 
заявлението за приемане на лицето в 
държавата-членка като ЛВТ или за 
преразглеждане на допълнителния 
документ, предвиден в член 11, 
параграф 4, и уведомяват заявителя в 
писмен вид в съответствие с 
процедурите за уведомяване, 
предвидени в националното 
законодателство на съответната 
държава-членка, в срок от 30 дни от 
датата на подаване на пълното 
заявление. В извънредни случаи, 
включващи сложни заявления, 
включително заявления, свързани с 
приемащи структури в няколко 
държави-членки, срокът може да бъде 
удължен с още най-много 60 дни.

1.Компетентните органи на съответната 
държава-членка вземат решение по 
заявлението за приемане на лицето в 
държавата-членка като ЛВТ или за 
преразглеждане на допълнителния 
документ, предвиден в член 11, 
параграф 4, и уведомяват заявителя в 
писмен вид в съответствие с 
процедурите за уведомяване, 
предвидени в националното 
законодателство на съответната 
държава-членка, в срок от 30 дни от 
датата на подаване на пълното 
заявление. В извънредни случаи, 
включващи сложни заявления, 
включително заявления, свързани с 
приемащи структури в няколко 
държави-членки, срокът може да бъде 
удължен с още най-много 30 дни.

Or. pl

Обосновка

Максималният срок за вземане на решение във връзка с предложението за приемане на 
територията на държава-членка на лице като служител при вътрешнокорпоративен 
трансфер е дълъг и неоправдан.

Изменение 149
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 13 – точка 4

Текст, предложен от комисията Изменение

4. право да изпълнява своите задачи в 
обектите на клиентите на структурите, 
принадлежащи към групата от 

4. право да изпълнява своите задачи в 
обектите на клиентите и потенциални 
контрагенти на структурите, 
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предприятия, изброени в допълнителния 
документ, посочен в член 11, параграф 
4, за времето, през което съществува 
трудово правоотношение с 
предприятието, установено в трета 
държава.

принадлежащи към групата от
предприятия, изброени в допълнителния 
документ, посочен в член 11, параграф 
4, за времето, през което съществува 
трудово правоотношение с 
предприятието, установено в трета 
държава.

Or. de

Изменение 150
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от комисията Изменение

-1. Без значение какво е приложимото 
право по отношение на трудовото 
правоотношение, се прилагат поне 
законовите и подзаконовите 
нормативни актове и разпоредбите 
на мястото на работа.

Or. en

Изменение 151
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 14 – встъпителна част

Текст, предложен от комисията Изменение

Без значение какво е приложимото 
право по отношение на трудовото 
правоотношение, лицата, преместени 
при вътрешнокорпоративен трансфер, 
имат право да се ползват с:

Без значение какво е приложимото 
право по отношение на трудовото 
правоотношение, лицата, преместени 
при вътрешнокорпоративен трансфер, се 
ползват от следните права:

Or. de
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Изменение 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 14 – встъпителна част

Текст, предложен от комисията Изменение

Без значение какво е приложимото 
право по отношение на трудовото 
правоотношение, лицата, преместени 
при вътрешнокорпоративен трансфер, 
имат право да се ползват с:

Без значение какво е приложимото 
право по отношение на трудовото 
правоотношение, за лицата, преместени 
при вътрешнокорпоративен трансфер, се 
прилага принципът за равно 
третиране с работниците на 
приемащата държава-членка по 
отношение на:

Or. de

Изменение 153
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 14 – встъпителна част

Текст, предложен от комисията Изменение

Без значение какво е приложимото 
право по отношение на трудовото 
правоотношение, лицата, преместени 
при вътрешнокорпоративен трансфер, 
имат право да се ползват с:

Без значение какво е приложимото 
право по отношение на трудовото 
правоотношение, лицата, преместени 
при вътрешнокорпоративен трансфер, 
имат право да се ползват с поне равно 
третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка по 
отношение на:

Or. en

Изменение 154
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 14 – точка 1 – алинея 1
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Текст, предложен от комисията Изменение

реда и условията на работа, приложими 
за командировани работници в 
подобна ситуация, както са 
предвидени в законовите и 
подзаконовите актове и в 
административните разпоредби 
и/или в колективните трудови 
договори с общо приложение в 
държавата-членка, в която ЛВТ са 
били приети по силата на 
настоящата директива.

реда и условията на работа, които 
осигуряват поне същото равнище на 
защита като предвиденото в 
Директива 96/71/ЕО;

Or. en

Изменение 155
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 14 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от комисията Изменение

реда и условията на работа, приложими 
за командировани работници в 
подобна ситуация, както са предвидени 
в законовите и подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и/или в 
колективните трудови договори с общо 
приложение в държавата-членка, в 
която ЛВТ са били приети по силата на 
настоящата директива.

реда и условията на работа, както са 
предвидени в законовите и 
подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и/или в 
колективните трудови договори на 
работното място, на което ЛВТ са 
били приети по силата на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 14 – точка 1 – алинея 1
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Текст, предложен от комисията Изменение

реда и условията на работа, приложими 
за командировани работници в 
подобна ситуация, както са предвидени 
в законовите и подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и/или в 
колективните трудови договори с общо 
приложение в държавата-членка, в 
която ЛВТ са били приети по силата на 
настоящата директива.

реда и условията на работа, както са 
предвидени в законовите и 
подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и в 
колективните трудови договори в 
държавата-членка, в която ЛВТ са били 
приети по силата на настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 157
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 14 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от комисията Изменение

реда и условията на работа, приложими 
за командировани работници в подобна 
ситуация, както са предвидени в 
законовите и подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и/или в 
колективните трудови договори с общо 
приложение в държавата-членка, в 
която ЛВТ са били приети по силата на 
настоящата директива.

реда и условията на работа, приложими 
за командировани работници в подобна 
ситуация, както са предвидени в 
законовите и подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и/или в 
колективните трудови договори в 
държавата-членка, в която ЛВТ са били 
приети по силата на настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 158
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 14 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от комисията Изменение

реда и условията на работа, приложими реда и условията на работа, приложими 
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за командировани работници в подобна 
ситуация, както са предвидени в 
законовите и подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и/или в 
колективните трудови договори с общо 
приложение в държавата-членка, в 
която ЛВТ са били приети по силата на 
настоящата директива.

за командировани работници в подобна 
ситуация, както са предвидени в 
законовите и подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и/или в 
колективните трудови договори с общо 
приложение в държавата-членка, в 
която ЛВТ работят по това време 
(принцип на местоработата) по 
силата на настоящата директива.

Or. de

Изменение 159
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 14 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от комисията Изменение

реда и условията на работа, приложими 
за командировани работници в подобна 
ситуация, както са предвидени в 
законовите и подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и/или в 
колективните трудови договори с общо 
приложение в държавата-членка, в 
която ЛВТ са били приети по силата на 
настоящата директива.

реда и условията на работа, приложими 
за командировани работници в подобна 
ситуация, както са предвидени в 
законовите и подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и/или в 
колективните трудови договори с общо 
приложение в държавата-членка, в 
която ЛВТ са били приети по силата на
настоящата директива – набляга се по-
специално върху Директива 96/71/ЕО.

Or. de

Изменение 160
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 14 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от комисията Изменение

При отсъствието на система за 
деклариране на колективните 
трудови договори за такива с общо 

заличава се
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приложение държавите-членки 
могат, ако решат, да се основат на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
съответния географски район и 
съответната професия или отрасъл, 
и/или на колективни трудови 
договори, сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и работници на 
национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

Or. en

Изменение 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 14 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от комисията Изменение

При отсъствието на система за 
деклариране на колективните 
трудови договори за такива с общо 
приложение, държавите-членки 
могат, ако решат да се основат на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
съответния географски район и 
съответната професия или отрасъл, 
и/или на колективни трудови 
договори, сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и работници на 
национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

заличава се

Or. de
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Изменение 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 14 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

1а. на основно възнаграждение 
отговаря най-малко онова, което е 
предвидено за гражданин на Съюза, 
който упражнява същата професия 
или длъжност в приемащата 
държава-членка; това 
възнаграждение може да бъде 
изплатено еднократно от 
работодателя с цел да се даде 
възможност на преместения 
работник да посрещне разходите, 
неизбежно свързани с преместването.

Or. it

Изменение 163
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – встъпителна част

Текст, предложен от комисията Изменение

равно третиране с гражданите на
приемащата държава-членка, що се 
отнася до:

поне равно третиране с лицата, 
пребиваващи в приемащата държава-
членка, що се отнася до:

Or. en

Изменение 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от комисията Изменение

равно третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка, що се 
отнася до:

равното третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка, се отнася 
по-специално до следните права:

Or. de

Изменение 165
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – встъпителна част

Текст, предложен от комисията Изменение

равно третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка, що се 
отнася до:

равно третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка, 
включително, но не само, що се отнася 
до:

Or. de

Изменение 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква a)

Текст, предложен от комисията Изменение

a) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници или 
работодатели или във всяка друга 
организация, чиито членове упражняват 
определена професия, включително 
предимствата, които тези организации 
предлагат, без да се засягат 
националните разпоредби в областта на 
обществения ред и обществената 
сигурност;

a) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници или 
работодатели или във всяка друга 
организация, чиито членове упражняват 
определена професия, включително 
правото да участват в действия, 
които са насочени към сключването 
на колективни трудови договори, 
както и стачни действия, 
включително предимствата, които тези 
организации предлагат, без да се засягат 
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националните разпоредби в областта на 
обществения ред и обществената 
сигурност;

Or. de

Изменение 167
Riikka Manner

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

бa) държавата-членка може да 
ограничи равното третиране със 
своите граждани по точка 2, буква в), 
когато лицето, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер, е 
защитено в качеството на субект на 
клоновете на социалната сигурност в 
държавата по произход или по друг 
начин и когато, съгласно 
законодателството на държавата-
членка, съответното лице може да 
бъде изключено от приложното поле 
на законодателството в областта на 
социалната сигурност на 
приемащата държава-членка;

Or. en

Изменение 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от комисията Изменение

в) разпоредбите в националното 
законодателство по отношение на 
клоновете на социалната сигурност,
определени в член 3 от Регламент (ЕО) 

в) клоновете на социалната сигурност, 
както са определени в Регламент (ЕО) 
№ 883/04;
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№ 883/04, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения. В случай на мобилност 
между държавите-членки се прилага 
Регламент (ЕО) № 859/2003 на 
Съвета, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения;

Or. en

Изменение 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от комисията Изменение

в) разпоредбите в националното 
законодателство по отношение на 
клоновете на социалната сигурност, 
определени в член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 883/04, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения. В случай на мобилност 
между държавите-членки се прилага 
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета15, 
без да се засягат съществуващите 
двустранни споразумения;

в) разпоредбите в националното 
законодателство по отношение на 
клоновете на социалната сигурност, 
определени в член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 883/04, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения, предвиждащи по-добри 
условия. В случай на мобилност между 
държавите-членки се прилага 
Регламент (EO) № 1231/10 или, когато 
все още е приложим, Регламент (ЕО) № 
859/2003 на Съвета15, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения, предвиждащи по-добри 
условия;

Or. en

Изменение 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква в)
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Текст, предложен от комисията Изменение

в) разпоредбите в националното 
законодателство по отношение на 
клоновете на социалната сигурност, 
определени в член 3 от Регламент 
(ЕО) № 883/04, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения. В случай на мобилност 
между държавите-членки се прилага 
Регламент (ЕО) № 859/2003 на 
Съвета15 без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения;

в) разпоредбите в националното 
законодателство по отношение на 
клоновете на социалната сигурност, 
определени в член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 883/04, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения. В случай на мобилност 
между държавите-членки се прилага 
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета15

без да се засягат съществуващите 
двустранни споразумения; 
Разпоредбите на настоящата
директива не следва да се прилагат в 
ситуация, в която командирован 
работник е обект на 
законодателството на трета 
държава по отношение на 
социалното осигуряване или ако 
плаща социалноосигурителни вноски в 
трета държава.

Or. pl

Обосновка

Трябва да се избегне ситуация, в която служителят да бъде обект на двойно 
законодателство и да плаща социалноосигурителни вноски в държавата-членка и в 
трета държава.

Изменение 171
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от комисията Изменение

в) разпоредбите в националното 
законодателство по отношение на 
клоновете на социалната сигурност, 
определени в член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 883/04, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения. В случай на мобилност 

в) разпоредбите в националното 
законодателство по отношение на 
клоновете на социалната сигурност, 
определени в член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 883/04, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения. В случай на мобилност 
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между държавите-членки се прилага 
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета15, 
без да се засягат съществуващите 
двустранни споразумения;

между държавите-членки се прилага 
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета15, 
без да се засягат съществуващите 
двустранни споразумения; държавата-
членка може да ограничи равното 
третиране със своите граждани по 
този параграф, когато лицето, 
преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер, е
защитено в качеството на субект на 
клоновете на социалната сигурност в 
държавата по произход или по друг 
начин и когато, съгласно 
законодателството на държавата-
членка, съответното лице може да 
бъде изключено от приложното поле 
на законодателството в областта на 
социалната сигурност на 
приемащата държава-членка;

Or. en

Изменение 172
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от комисията Изменение

в) разпоредбите в националното 
законодателство по отношение на 
клоновете на социалната сигурност, 
определени в член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 883/04, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения. В случай на мобилност 
между държавите-членки се прилага 
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета15, 
без да се засягат съществуващите 
двустранни споразумения;

в) разпоредбите в националното 
законодателство по отношение на 
клоновете на социалната сигурност, 
определени в член 3 (параграф 1, букви 
от а) до и)) от Регламент (ЕО) № 
883/04, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения. Семейните 
обезщетения са изключени от 
принципа за равно третиране, тъй 
като целта на държавите-членки 
трябва да бъде оказване на помощ 
предимно на семействата, които са с 
трайно местопребиваване в ЕС. В 
случай на мобилност между държавите-
членки се прилага Регламент (ЕО) № 
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859/2003 на Съвета15, без да се засягат 
съществуващите двустранни 
споразумения;

Or. de

Изменение 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

вa) работници от трети държави, 
които се местят в трета държава, 
или наследниците на такива 
работници, които пребивават в 
трета държава, черпещи права от 
работника, получават, във връзка със 
старост, инвалидност и смърт, 
законоустановени пенсии въз основа 
на предишната трудова заетост на 
работниците и придобити в 
съответствие със 
законодателството, предвидено в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004, 
при същите условия и в същите 
размери като гражданите на 
съответните държави-членки;

Or. en

Изменение 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

вб) недискриминационен достъп до 
системата на социална сигурност на 
мястото на работа, подобен на този 
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на други граждани на ЕС, работещи в 
тези държави-членки съгласно 
Регламент (ЕО) № 883/2004;

Or. en

Изменение 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

вв) право на обезщетения, които 
може да бъдат дължими по 
отношение на каквато и да е 
претърпяна трудова злополука, право 
на обезщетение вместо каквото и да е 
право на отпуск, придобито, но 
неизползвано и право на 
възстановяване на 
социалноосигурителни вноски, които 
не са предоставили и не са породили
права съгласно националните 
законови или подзаконови нормативни 
актове или международно 
споразумение, при преместване в 
трета държава;

Or. en

Изменение 176
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква г)

Текст, предложен от комисията Изменение

г) изплащането на задължителна
пенсия въз основа на предишна заетост 
на работника при преместване в трета 
държава, без да се засягат разпоредбите 

г) изплащането на законоустановена
пенсия, установяването и 
преносимостта на допълнителни 
пенсии въз основа на предишна заетост 
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на Регламент (ЕО) № 859/2003 и 
съществуващите двустранни 
споразумения;

на работника при преместване в трета 
държава, без да се засягат разпоредбите 
на Регламент (ЕО) № 859/2003 и 
съществуващите двустранни 
споразумения;

Or. nl

Изменение 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 – буква г)

Текст, предложен от комисията Изменение

г) изплащането на задължителна
пенсия въз основа на предишна заетост 
на работника при преместване в трета 
държава, без да се засягат 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
859/2003 и съществуващите 
двустранни споразумения;

г) работници от трета държава, 
които се местят в трета държава,
или наследниците на тези 
работници, които пребивават в 
трета държава, черпещи права от 
работника, получават, във връзка със 
старост, инвалидност и смърт,
законоустановена пенсия въз основа на 
предишна заетост на работника и 
придобити в съответствие със 
законодателството, посочено в Член 
3 от Регламент (ЕО) № 883/2004, при 
същите условия и в същите размери 
като съответните граждани на 
съответните държави-членки, 
когато се местят в трета държава;

Or. en

Изменение 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

га) правото да подават оплаквания до 
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компетентните органи и/или жалби 
до компетентните съдебни органи 
във връзка със своя работодател, 
пряко или чрез трети страни, като 
синдикати, съгласно съответните 
национални законодателни 
разпоредби, с цел ефективно 
прилагане на настоящата директива. 
Държавите-членки разработват 
ефективни механизми за гарантиране 
на тези права;

Or. de

Изменение 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

гб) правото да откажат работата, 
ако лицето, преместено при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
бъде определено за стачкоизменник;

Or. de

Изменение 180
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

д) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, които са 
на разположение на обществеността, 
включително процедури за жилищно
настаняване и консултации, 
предоставяни от службите по 
заетостта.

д) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, които са 
на разположение на обществеността, без
процедури за жилищно настаняване и 
публични служби по заетостта.
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Or. en

Изменение 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

д) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, които са 
на разположение на обществеността, 
включително процедури за жилищно 
настаняване и консултации, 
предоставяни от службите по 
заетостта.

д) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, които са 
на разположение на обществеността,

Or. de

Изменение 182
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от комисията Изменение

д) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, които са 
на разположение на обществеността,
включително процедури за жилищно 
настаняване и консултации, 
предоставяни от службите по 
заетостта.

д) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, които са 
на разположение на обществеността.

Or. nl

Изменение 183
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква д a) (нова)
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Текст, предложен от комисията Изменение

да) стипендиите зa образование и 
обучение (study grants) са изключени 
от принципа за равно третиране.

Or. de

Изменение 184
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

5a. Чрез дерогация от член 12, 
параграф 2, втора алинея от 
Директива 2003/86/ЕО държавите-
членки не прилагат срок за достъп до 
пазара на труда.

Or. de

Изменение 185
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

5б. Упражняването на правата 
съгласно член 16 от страна на 
работниците не следва да се 
противопоставя на правото на 
събиране на семейството.

Or. de
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Изменение 186
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от комисията Изменение

1. Гражданите на трети държави, 
получили разрешение за ЛВТ в първата 
държава-членка, които отговарят на 
критериите за приемане, посочени в 
член 5, и кандидатстват за разрешение 
за ЛВТ в друга държава-членка, имат 
право да работят във всяка друга 
структура, установена в тази държава-
членка и принадлежаща към същата 
група от предприятия, както и в 
обектите на клиентите на приемащата
структура, ако условията, посочени в 
член 13, параграф 4, са изпълнени, въз 
основа на разрешението за пребиваване, 
издадено от първата държава-членка, и 
допълнителния документ, предвиден в 
член 11 параграф 4, при условие че:

1. Гражданите на трети държави, 
получили разрешение за ЛВТ в първата 
държава-членка, които отговарят на 
критериите за приемане, посочени в 
член 5, и кандидатстват за разрешение
за ЛВТ в друга държава-членка, имат 
право да работят във всяка друга 
структура, установена в тази държава-
членка и принадлежаща към същата 
група от предприятия, както и в 
обектите на клиентите на приемащата
структура, ако условията, посочени в 
член 13, параграф 4, са изпълнени и 
критериите за допускане съгласно 
членове 5 и 14 са проверени от всички 
разрешаващи държави-членки, въз 
основа на разрешението за пребиваване, 
издадено от първата държава-членка, и 
допълнителния документ, предвиден в 
член 11 параграф 4, при условие че:

Or. en

Изменение 187
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от комисията Изменение

б) преди трансфера си на територията на 
другата държава-членка, заявителят е 
предал на компетентния орган на тази 
държава-членка документите, посочени 
в член 5, параграфи 1, 2 и 3, свързани с 
трансфера в тази държава-членка, и е 
представил доказателства за това 

б) преди трансфера си на територията на 
другата държава-членка, заявителят е 
предал на компетентния орган на тази 
държава-членка документите, посочени 
в член 5, параграфи 1, 2 и 3, свързани с 
трансфера в тази държава-членка, и е 
потвърдено след направена проверка, 
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предаване на първата държава-членка. че условията са съвместими с 
условията в друга държава-членка, и е 
представил доказателства за това 
предаване на първата държава-членка.

Or. en

Изменение 188
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от комисията Изменение

ба) принципът на равно третиране на 
мястото на работа не е нарушен.

Or. en

Изменение 189
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

2a. Член 16, параграфи 1 и 2 не се 
прилагат за предимно нестационарни 
промишлени отрасли – включително 
свързаните с тях икономически 
дейности съгласно кодовете по NACE. 
Предложения за изключения се 
внасят и уреждат от социалните 
партньори в социалния диалог.

Or. de

Изменение 190
Martin Kastler
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от комисията Изменение

3. Максималната продължителност на 
трансфера в Европейския съюз не 
трябва да надвишава три години за 
ръководители и специалисти и една 
година за дипломирани стажанти.

3. Максималната продължителност на 
трансфера в Европейския съюз не 
трябва да надвишава три години за 
ръководители и специалисти и една 
година за дипломирани стажанти.
Продължителността на трансфера 
може по изключение да се удължи с 
най-много една година за 
ръководители.

Or. de

Изменение 191
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от комисията Изменение

3a. Принципът на приемащата 
държава-членка, съгласно който
условията на мястото на работа 
трябва да се спазват, трябва да бъде 
гарантиран и в контекста на 
мобилност на лицата, премествани 
при вътрешнокорпоративен трансфер 
между държави-членки.

Or. en


