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КРАТКА ОБОСНОВКА

Глобализацията променя света с бърза скорост. Необходимо е Европейският съюз също 
да се адаптира към новата реалност на един глобализиран свят и взаимосвързани 
икономики, както и да приспособи съответно своите закони и правила. Временната 
мобилност на висококвалифицирани работници е основна характеристика на 
съвременния бизнес модел и по-специално на многонационалните дружества, които все 
повече разчитат на специалисти, способни да работят по различни проекти в целия 
свят, в често случаи след краткосрочно уведомление. Ето защо докладчикът най-общо 
изразява съгласие с целта за създаване на единен набор от правила и за намаляване на 
бюрокрацията по отношение на правилата за лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, които влизат на територията на Европейския съюз. 

Влизането и мобилността на лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, 
досега беше въпрос във сферата на компетентност на отделните държави-членки, а 
настоящата директива ще промени положението. Да се надяваме, че новите условия ще 
създадат добавена стойност за всички заинтересовани страни. Новите правила следва 
да бъдат еднакви и прозрачни и да не позволяват съществуването на слабости или 
възможности за неучастие на дружества и държави-членки. 

Разпоредбите на Комисията, целящи намаляване на бюрокрацията за дружествата, 
трябва да бъдат приветствани. „Обслужването на едно гише“ за дружествата е от 
изключително значение и ще доведе до по-малко бюрократични и по-ефективни 
процедури на подаване на заявления. По принцип не се изискват анализи на пазара на 
труда. 

Необходимо е критериите и определенията в предложението на Комисията да бъдат 
подобрени и уточнени. Необходимо е да бъдат подобрени определенията за 
„ръководители“ и „специалисти“, така че да бъдат „бетонирани“ от правна гледна точка 
и да се избегнат неясноти. Докладчикът счита, че кодифицираните в Директивата за 
синя карта определения са полезни в това отношение. Притежателите на синя карта не 
са лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, но са високообразовани или 
специализирани лица, които кандидатстват за синя карта, те имат същия профил, що се 
отнася до равнището им на квалификация и професионален опит. 

Докладчикът изразява принципно несъгласие с Комисията по въпроса какви правила 
следва да се прилагат по отношение на вътрешнокорпоративните трансфери. 
Позоваването на Директивата относно командироването на работници, предвидено от 
Комисията, не изглежда подходящо в тази директива по няколко причини. Трябва да се 
отбележи, че не е ясно дали и до каква степен Директивата относно командироването 
на работници се прилага спрямо граждани на трети държави. Освен това при 
положение че Директивата относно командироването се преразглежда в момента, може 
да се зададе въпросът какъв смисъл има в това да се прави позоваване на законодателен 
акт, който в момента вече не изпълнява първоначалното си предназначение. 
Директивата е обект на преразглеждане и не знаем как ще изглежда окончателният 
текст в края на този процес. На последно място целта на Директивата относно 
командироването е различна от тази на Директивата относно вътрешнокорпоративните 
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трансфери. Докато идеята на Директивата относно командироването на работници е да 
гарантира свободното движение на услуги, целта на Директивата относно 
вътрешнокорпоративните трансфери е да гарантира свободното движение на работната 
сила. 

Както в Договорите на Европейския съюз, така и в Хартата на основните права се 
постановява, че гражданите на трети държави следва да бъдат третирани по същия 
начин както гражданите на Съюза. В директивата следва да се постановява ясно, че 
равното третиране спрямо местните работници е принцип. Да се следва този принцип 
би бил най-лесният изход за държавите-членки и за дружествата, които са наясно точно 
какви правила трябва да се прилагат.

Комисията заявява в предложението си, че колективните трудови договори с общо 
приложение следва са прилагат по отношение на вътрешнокорпоративните трансфери. 
Това е добра отправна точка, но не е достатъчно, тъй като тези договори не включват 
всички сектори в Европейския съюз. За да се запълни тази празнина, всички равнища 
на колективни трудови договори, включително дружествените договори, следва да се 
прилагат по отношение на вътрешнокорпоративните трансфери, а не само договорите с 
общо приложение.  Това би създало общи равни условия и би гарантирало прилагането 
на един и същи набор правила спрямо всички работници, независимо дали става дума 
за местна работна сила или работници от трети държави. 

Една от най-важните части на този законодателен акт засяга мобилността вътре в ЕС, 
по-специално член 16 от директивата. Докладчикът изразява съжаление, че комисията 
не може да законодателства по този член, който засяга самото естество на директивата 
и може да бъде считан за област на компетентност на комисията, тъй като става дума за 
мобилността на работниците в рамките на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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), както и член 153, букви 
а), б) и ж) от него,

Or. en
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Обосновка
Настоящата директива не представлява просто инструмент в областта на 
имиграцията, а също така инструмент, целящ да бъдат определени правата на тези 
работници в трудовите правоотношения и да служи за тяхната защита. Хартата на 
основните права на Европейския съюз (член 15, параграф 3) изисква еднакво 
третиране на гражданите на трети страни по отношение на условията на труд.

Изменение 2

Предложение за директива
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
и по-специално член 15, параграф 3 от 
нея,

Or. en

Обосновка
Настоящата директива не представлява просто инструмент в областта на 
имиграцията, а също така инструмент, целящ да бъдат определени правата на тези 
работници в трудовите правоотношения и да служи за тяхната защита. Хартата на 
основните права на Европейския съюз (член 15, параграф 3) изисква еднакво 
третиране на гражданите на трети страни по отношение на условията на труд.

Изменение 3

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 

(10) За целите на настоящата директива 
лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративен трансфер, 
включват ръководители, специалисти и 
дипломирани стажанти с по-висока 
професионална квалификация, висше 
образование и професионален опит. 
Изискването за професионален опит 
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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.

не следва да се прилага по отношение 
на дипломирани стажанти. Лицата, 
обект на вътрешнокорпоративни 
трансфери, се наемат при условия на 
висококвалифицирана трудова 
заетост. Определението за тези лица се 
основава на конкретни ангажименти на 
Съюза по силата на Общото 
споразумение по търговията с услуги 
(ГАТС), двустранни търговски 
споразумения и Директива 2009/50/EО 
на Съвета от 25 май 2009 г. относно 
условията за влизане и пребиваване на 
граждани на трети държави за 
целите на висококвалифицирана 
трудова заетост1 (Директивата за 
синя карта). 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. Настоящата директива 
има за цел да посреща 
потребностите на предприятия, 
установени в Съюза, но не и 
доставката на услуги по смисъла на 
Общото споразумение по търговията 
с услуги.
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.
_____________
1 OВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 17.

Or. en

Обосновка
Вече кодифицираните и функциониращи определения от Директивата за синя карта 
следва да се прилагат и за настоящата директива. В допълнение към предложението 
за висше образование, следва да се добавят и критериите за по-висока професионална 
квалификация, професионален опит и висококвалифицирана трудова заетост, с цел 
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осигуряване на яснота, прозрачност и по-добро регулиране. Притежателите на синя 
карта не са лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, но са 
високообразовани или специализирани лица, които кандидатстват за синя карта, те 
имат същия профил, що се отнася до равнището им на квалификация и професионален 
опит. 

Изменение 4

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 местните работници. 
Лицата, преместени при 
вътрешнокорпоративни трансфери, 
следва да се ползват с равно 
третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка или с 
постоянните служители, не само по 
отношение на заплащането, но също 
и по отношение на реда и всички 
условия на работа. Тази 
равнопоставеност не следва да се 
ограничава до общоприложимите 
колективни споразумения, а да се 
прилага във връзка с всички законови и 
подзаконови актове или 
административни разпоредби, 
арбитражни решения и колективни 
договори, включително дружествени 
договори. 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.
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Обосновка
Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, трябва да се третират 
еднакво с местната работна ръка. Прилагането на Директивата относно 
командироването на работници не е подходящо, тъй като тя не гарантира този 
принцип и следователно не следва да се смесва с настоящата директива. 

Изменение 5

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 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 висшето образование, по-
високата професионална квалификация 
и професионалния опит, необходими, 
за да заеме съответната длъжност или за 
да изпълнява съответната регулирана 
професия в държавата-членка, в която е 
бил приет.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 22

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.

заличава се

Or. en
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Обосновка
Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, трябва да се третират 
еднакво с местната работна ръка. Позоваването на Директивата относно 
командироването на работници не е подходящо, тъй като тя не гарантира този 
принцип и не следва да се смесва с настоящата директива. 

Изменение 7

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Директивата за командироване на работници не е подходяща за прилагане в случаите 
на лица от трети страни, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер. Те не 
трябва да се смесват със случаи, отнасящи се до вътрешната мобилност в ЕС.
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Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) граждани на трети държави, 
които осъществяват дейности като 
работници, наети чрез агенции за 
временна заетост.

Or. en

Изменение 9

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 временен трансфер 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;

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „ръководител“ означава всяко лице, д) „ръководител“ означава всяко лице, 
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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;

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. en

Обосновка
Определението за „ръководител“ трябва да бъде изяснено и ограничено до лицата, 
които разполагат с висока степен на квалификация и разполагат със специални 
умения и чиито лични способности са крайно необходими за правилното извършване на 
конкретните дейности на дружеството в приемащата страна. Това означава, че 
критерият за приемане следва да бъде квалификацията и местоработата в рамките 
на компанията, а не заплатата. Изчерпателен списък, който може да бъде тълкуван 
по инклузивен или ексклузивен начин, не изяснява положението. 

Изменение 11
Предложение за директива
Член 3 – буква e)

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 

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 
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квалификация предвид даден вид 
работа или професия, изискваща 
особени технически познания;

съществено значение за конкретната 
дейност на приемащата структура 
или имат отношение към нея;

Or. en

Обосновка
Определението за „специалист“ трябва да бъде изяснено и ограничено до лицата, 
които разполагат с висока степен на квалификация и разполагат със специални 
умения и чиито лични способности са крайно необходими за правилното извършване на 
конкретните дейности на дружеството в приемащата страна. Това означава, че 
критерият за приемане следва да бъде квалификацията и местоработата в рамките 
на компанията, а не заплатата.

Изменение 12

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 като 
подготовка за заемане на ръководна 
длъжност с цел сключване на 
постоянен договор в рамките на 
компанията, и чиито задачи в 
дружеството съответстват на 
завършеното от това лице висше 
образование;

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 3 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „висококвалифицирана трудова 
заетост“ означава наемането на 
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работа на лице, което:
- в съответната държава-членка е 
защитено като работник или 
служител по силата на 
националното трудово право и/или в 
съответствие с националната 
практика, независимо от 
правоотношението, за целите на 
упражняване на действителна и 
ефективна трудова дейност за чужда 
сметка или под чуждо ръководство;
- получава заплащане; както и
- притежава необходимата 
подходяща и специфична 
компетентност, доказана с висока 
професионална квалификация;

Or. en

Обосновка
Необходимо е преработено определение, за да се изяснят целите на директивата. За 
тази цел вече кодифицирано и функциониращо европейско определение за 
„висококвалифицирана трудова заетост“ следва да бъде включено в директивата, за 
да се гарантира, че лицата, обект на вътрешнокорпоративни трансфери, са наемани 
при условията, предвидени в директивата.  Определението е взето от Директива 
2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване 
на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост 
(Директивата за синя карта).

Изменение 14

Предложение за директива
Член 3 – буква ж б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж б) „висока професионална 
квалификация“ означава 
квалификация, която е удостоверена 
посредством доказателство за 
придобито висше образование или 
чрез дерогация, когато такава се 
предвижда от националното право, 
посредством поне пет години 
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професионален опит на равнище, 
сравнимо с придобито висше 
образование, и която има отношение 
към професията или сектора, 
уточнени в трудовия договор или 
обвързващото предложение за 
работа;

Or. en

Обосновка
Необходимо е преработено определение, за да се изяснят целите на директивата. За 
тази цел вече кодифицирано и функциониращо европейско определение за „висока 
професионална квалификация“ следва да бъде включено в директивата, за да се 
гарантира, че лицата, обект на вътрешнокорпоративни трансфери, са наемани при 
условията, предвидени в директивата. Тези квалификации, посочени също и в член 5 г) 
от предложението на Комисията, трябва да бъдат изяснени във възможно най-
голяма степен. Определението е взето от Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 
2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави 
за целите на висококвалифицирана трудова заетост (Директивата за синя карта).

Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 – буква ж в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж в) „професионален опит“ означава 
действително и законно упражняване 
на съответната професия;

Or. en

Обосновка
Необходимо е преработено определение, за да се изяснят целите на директивата. За 
тази цел вече кодифицирано и функциониращо европейска дефиниция за 
„професионален опит“ следва да бъде включена в директивата, за да се гарантира, че 
лицата, обект на вътрешнокорпоративни трансфери, са наемани при условията, 
предвидени в директивата.  Определението е взето от Директива 2009/50/ЕО на 
Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на 
трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост (Директивата 
за синя карта).
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Изменение 16

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 трудово договор“ 
означава всички видове колективни 
трудови договори, сключени на 
всякакво равнище, включително на 
дружествено равнище, в 
съответствие с националното 
законодателство и практиките на 
приемащата държава-членка, от най-
представителните социални 
партньори; 

Or. en

Обосновка
Всички равнища на колективни трудови договори следва да се прилагат спрямо 
вътрешнокорпоративните трансфери, не само договорите с общо приложение. 
Вътрешнокорпоративните трансфери следва да се третират на равни начала. 

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предоставя доказателство, че той г) предоставя доказателство, че той 
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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;

притежава висока професионалната 
квалификация и придобито висше 
образование, необходими в приемащата 
държава-членка за заемане на 
длъжността ръководител или 
специалист или, когато става въпрос за 
дипломирани стажанти, изискваното 
висше образование;

Or. en

Обосновка
Този член трябва да стане съвместим с преработения набор от определения в член 3. 

Изменение 18

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 съответните сектори 
на заетост, да бъдат изпълнени по 
отношение на възнаграждението, 
предоставяно по време на трансфера.

Or. en

Обосновка
Формулировката на Директивата относно командироването на работници трябва да 
бъде заличена, за да се гарантира, че всички равнища а колективни трудови договори 
може да се прилагат по отношение на вътрешнокорпоративните трансфери.
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Изменение 19

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. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 14 – уводна 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 
във вътрешнокорпоративен трансфер, 
имат право да се ползват с равно 
третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка по 
отношение на:

Or. en
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Обосновка
Принципът на равно третиране следва да се прилага спрямо член 14 в неговата 
цялост.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 14 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.  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. 
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.

1. реда и условията на работа, както са 
предвидени в законовите и 
подзаконовите актове и в 
административните разпоредби и/или в 
арбитражните решения и
колективните трудови договори в 
държавата-членка, в която работят 
към дадения момент.

Or. en

Обосновка
Формулировката на Директивата относно командироването на работници трябва да 
бъде заличена, за да се гарантира, че всички равнища а колективни трудови договори 
може да се прилагат по отношение на вътрешнокорпоративните трансфери. Освен 
това принципът на приемащата страна следва винаги да се прилага. 
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 14 – точка 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка
Принципът на равно третиране следва да се прилага спрямо член 14 в неговата 
цялост. 

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

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

Or. en

Обосновка
Лицата, преместени в рамките на вътрешнокорпоративни трансфери, следва също да 
имат право на стачни действия. 
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