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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 решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. смисълът на гражданството на 
Съюза за гражданите на държавите-
членки черпи сила отчасти от 
възможността за заетост навсякъде 
на единния пазар и следователно 
правото да се живее и работи в друга 
държава на Съюза е основен елемент 
на гражданството на Съюза, признат 
от Договорите, и една от основните 
свободи на Съюза.

Or. en

Обосновка

Свободното движение на хора е право, което не може да бъде отречено на 
гражданите на държавите-членки на Европейския съюз, включващо правото на 
работа, обучение или живот в държава-членка по техен избор.  Следователно трябва 
да бъдат гарантирани всички условия за осъществяването на свободното движение 
на работниците и техните семейства по начин, при който се избягва „социалният 
дъмпинг“. Недопустима е всякаква форма на дискриминация в държавата, където 
работят, като същевременно се гарантират всички права, включително достъпа до 
обществени услуги, социално осигуряване и синдикални права.
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Правата, присъщи на гражданството 
на Съюза, са включени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
В преамбюла на Хартата е записано, че 
Съюзът „поставя човека в центъра на 
своята дейност, като учредява 
гражданството на Съюза и създава 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие“. Дял V от Хартата определя 
„права на гражданите“, включително, в 
своя член 45, правото на всеки 
гражданин на Съюза свободно да се 
движи и да пребивава на територията на 
държавите-членки. 

(3) Правата, присъщи на гражданството 
на Съюза, са включени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
В преамбюла на Хартата е записано, че 
Съюзът „се основава на неделимите и 
универсални ценности на човешко 
достойнство, свобода, равенство и 
солидарност“ и „поставя човека в 
центъра на своята дейност, като 
учредява гражданството на Съюза и 
създава пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие“. Дял V от 
Хартата определя „права на 
гражданите“, включително, в своя 
член 45, правото на всеки гражданин на 
Съюза свободно да се движи и да 
пребивава на територията на държавите-
членки и в съответствие с 
Договорите това право може да бъде 
предоставено на граждани на трети 
държави, които пребивават законно 
на територията на държава-членка.

Or. en

Justificação

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes cidadãos do 
Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e diferença de 
tratamento de cidadãos a habitar numa Europa que se diz plural e multicultural.
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. по отношение на правата на 
работниците мигранти и ползите от 
мобилността за икономиките както 
на ЕС, така и на неговите държави-
членки, ключов фактор за ефективно 
прилагане на законодателството на 
Съюза в тази област е повишаването 
на информираността на 
работниците и служителите, 
членовете на семействата им и 
заинтересованите страни относно 
техните права, възможности и 
наличните инструменти за 
упражняването на свободата им на 
движение.

Or. en

Обосновка

Наличната информация за гражданите, свързана с техните граждански, социални и 
трудови права, е недостатъчна и поставя сериозни пречки пред свободното движение 
на работниците в ЕС. От съществено значение е гражданите да бъдат добре 
информирани относно правата им, когато се преместват в друга държава-членка, за 
да се избегнат ситуации на експлоатация от страна на работодатели.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността на 

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
индустриалните промени, от новите 
модели за работа и от демографските 
промени на пазара на труда, като освен 
това повишават пригодността за заетост 
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европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има 
следователно потенциала да увеличи 
възможностите на гражданите да се 
възползват напълно от единния пазар, а 
от друга страна е основен двигател на 
растежа.

на хората и подобряват 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, правата им като пътници и 
туристи или техните трудови и 
синдикални права като работници, 
гарантирайки, че гражданите 
мигранти получават равно 
третиране и не се използват като 
евтина работна сила.. Улесняването 
на свободното движение има 
потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, но трудовата 
мобилност следва да се съчетава със 
запазването на социалната сигурност 
на работниците и синдикалните 
права и да не се тълкува от някои 
работодатели като възможност за 
намаляване на заплатите, 
намаляване на социалната сигурност 
или най-общо влошаване на условията 
на труд. 

Or. en

Обосновка

Свободното движение на хора не може да бъде отречено на гражданите на 
държавите-членки на Европейския съюз и включва правото на работа, обучение или 
живот в държава-членка по техен избор.  Следователно трябва да бъдат 
гарантирани всички условия за осъществяването на свободното движение на 
работниците и техните семейства по начин, при който се избягват „социалният 
дъмпинг“ и експлоатирането на чуждестранни работници и техните семейства. 
Трябва да бъде гарантирано по-специално равенството при достъпа до обществени 
услуги, социално осигуряване и синдикални права.
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Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки се цени високо от 
гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
други държави-членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

(8) Правото на свободно движение, 
работа и пребиваване на територията 
на държавите-членки се цени високо от 
гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право и като лично 
израстване на професионално 
равнище, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
други държави-членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

Or. en

Обосновка

Възможността за работа, обучение или живот в друга държава може да се 
разглежда като начин за личностно развитие и подобряване на професионалната 
квалификация. При все това е необходимо да се предоставят стимули и подкрепа за 
създаването на работни места с права във всички държави-членки, за да могат на 
практика хората да работят там, където желаят и да не бъдат принудени да 
напускат страната си само заради неблагоприятни условия.
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Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 
правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване. 
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и 
работата в друга държава от Съюза.

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, и въпреки 
програмите на Съюза, насочени към 
насърчаване на свободното движение 
на работниците или трудовата 
мобилност, между приложимите 
правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване. 
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки  и често са 
изправени пред трудности, свързани с 
тяхната националност, социално и 
семейно положение или гражданство, 
поради неприемливи правни и 
административни мерки, наложени 
от държавите-членки, които не са 
установени от правилата на Съюза 
или са тълкувани по  начин, 
противоречащ на правото на Съюза, 
по отношение на живота и работата в 
друга държава от Съюза.

Or. en

Обосновка

Наличната информация за гражданите, свързана с техните граждански, социални и 
трудови права, е недостатъчна и поставя сериозни пречки пред свободното движение 
на работниците в ЕС. От съществено значение е гражданите да бъдат добре 
информирани относно правата им, когато се преместват в друга държава-членка, за 
да се избегнат ситуации на експлоатация от страна на работодатели.
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Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10(a) В съответствие с правото на 
Съюза относно свободното движение 
на работници, държавите-членки не 
могат да дискриминират пряко или 
косвено работниците мигранти от 
Съюза и техните семейства въз 
основа на националност при въпроси, 
свързани със заетостта. Правото на 
Съюза дава на работниците 
мигранти от Съюза правото на равно 
третиране по отношение на 
данъчните и социалните предимства, 
членство в синдикати, обществени 
жилища и достъп на децата им до 
общо образование, стаж и 
професионално обучение.

Or. en

Justificação

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia1, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Devem, por isso, ser salvaguardados todos os 
seus direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro. A igualdade de 
tratamento deve ser garantida, particularmente em matéria de acesso a serviços públicos, à 
segurança social, direitos sindicais e reagrupamento familiar.

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Като се има предвид, че правото на 
свободно движение подобрява 

(11) Като се има предвид, че правото на 
свободно движение подобрява 

                                               
1 СOM (2011) 729 окончателен от 11.11.11
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значително живота на отделния човек, 
жизненоважно е да има възможно най-
широк достъп до информацията за 
съществуването на това право и 
условията за упражняването му. Тъй 
като всички граждани на Съюза са 
потенциални ползватели на това право, 
усилията за повишаване на 
осведомеността следва да обхванат 
цялата територия на Съюза.

значително живота на отделния човек, 
жизненоважно е да има възможно най-
широк достъп до информацията за 
съществуването на това право и 
условията за упражняването му. Тъй 
като всички граждани на Съюза, 
включително граждани на трети 
държави, живеещи законно на 
територията на държава-членка, или 
членове на семейството от трети 
държави и други членове на 
семейството (напр. партньори де 
факто), придружаващи или 
присъединяващи се към граждани на 
Съюза, са потенциални ползватели на 
това право, усилията за повишаване на 
осведомеността следва да обхванат 
цялата територия на Съюза

Or. en

Обосновка

На работниците от трети държави, които пребивават законно на територията на 
държава-членка, и на техните семейства, трябва да бъдат гарантирани същите 
права като на всеки гражданин, живеещ в държава-членка на ЕС. Затова 
изключването на тези граждани от Европейската година на гражданите (2013 г.) би 
било синоним на дискриминация и различно третиране на граждани, живеещи в една 
Европа, която се определя като състояща се от различни народности и 
характеризирана с културно многообразие.

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да могат обаче гражданите на 
Съюза да вземат информирани решения 
за това дали да упражнят правото си на 
свободно движение, не е достатъчно да 
се повиши осведомеността им относно 
самото право на свободно движение; 
много важно е гражданите на Съюза да 
са достатъчно информирани и за 
другите права, предоставени им в 

(12) За да могат обаче гражданите на 
Съюза да вземат информирани решения 
за това дали да упражнят правото си на 
свободно движение, не е достатъчно да 
се повиши осведомеността им относно 
самото право на свободно движение; 
много важно е гражданите на Съюза да 
са достатъчно информирани и за 
трудовите си права, предоставени им в 
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трансграничен контекст съгласно 
правото на Съюза. Тази информация 
също така ще им даде възможност да се 
възползват изцяло от тези права, ако 
решат да упражнят правото си но 
свободно движение.

трансграничен контекст съгласно 
трудовото право на Съюза. Тази 
информация също така ще им даде 
възможност да се възползват изцяло от 
тези права и да защитават трудовите 
си права, без дискриминация, така че 
свободното движение никога да не се 
използва във връзка с неравно 
третиране или с дъмпинг при 
заплащането или по отношение на 
социалните аспекти.

Or. en

Обосновка

Всички работници трябва да бъдат информирани относно правата им, по-специално 
трудовите им права. Работниците трябва да имат достъп до информация относно 
трудовите си права във всяка държава-членка, така че да се предотвратяват 
ситуации на експлоатация от страна на работодатели, различия при заплащането и 
социален дъмпинг.

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13a. гражданите следва също така да 
бъдат информирани относно 
мрежата EURES по отношение на 
мобилността на работна сила в 
Съюза, по-специално в трансгранични 
райони, и относно приноса й за 
насърчаване на трудовата мобилност 
в Европа чрез предоставяне на 
информация за всички граждани, 
включително хора с увреждания, 
възнамеряващи да работят в друга 
държава-членка, относно свободните 
работни места, правата и 
задълженията, съпътстващи 
миграцията, относно 
възможностите за образование и 
професионално обучение и относно 
условията на труд и живот.
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Or. en

Обосновка

Свободното движение на хора е право, което не може да бъде отречено на 
гражданите на държавите-членки на Европейския съюз, включващо правото на 
работа, обучение или живот в държава по техен избор.  Мрежата EURES може да 
бъде инструмент за предаване на информация относно правата и възможностите за 
работа в други държави-членки на ЕС.

Изменение 11

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за това как реално 
могат да се възползват от правата и 
политиките на Съюза, докато живеят в 
друга държава-членка, и да насърчи 
активното им участие в граждански 
форуми за политиките и проблемите на 
Съюза;

- да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за това как реално 
могат да се възползват от правата и 
политиките на Съюза, докато живеят и 
работят в друга държава-членка, и да 
насърчи активното им участие в 
граждански форуми за политиките и 
проблемите на Съюза;

Or. en

Обосновка

Свободното движение на хора е право, което не може да бъде отречено на 
гражданите на държавите-членки на Европейския съюз, включващо правото на 
работа, обучение или живот в държава-членка по техен избор. 

Изменение 12

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на правото на свободно 
движение като неотменен аспект на 
гражданството на Съюза, и по-
специално като фактор за засилване на 

- да насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на правото на свободно 
движение като неотменен аспект на 
гражданството на Съюза, без 
дискриминация въз основа на 
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общественото сближаване и взаимното 
разбирателство между гражданите на 
Съюза, както и на връзката между 
гражданите и Съюза.

националност или етнически 
произход, и по-специално като фактор 
за засилване на общественото 
сближаване и взаимното разбирателство 
между гражданите на Съюза, както и на 
връзката между гражданите и Съюза.

Or. en

Обосновка

На работниците от трети държави, които пребивават законно на територията на 
държава-членка, и на техните семейства трябва да бъдат гарантирани същите 
права като на всеки гражданин, живеещ в държава-членка на ЕС. Затова 
изключването на тези граждани от Европейската година на гражданите (2013 г.) би 
било синоним на дискриминация и различно третиране на граждани, живеещи в една 
Европа, която се определя като състояща се от различни народности и 
характеризирана с културно многообразие.

Изменение 13

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да насърчи дейности, насочени към 
борба с дискриминацията въз основа 
на националност с цел преодоляване 
на предубежденията, които имат 
въздействие върху правото на 
гражданите на свободно движение и 
върху правото им на работа и на 
живот в друга държава-членка.

Or. en

Обосновка

Наличната информация за гражданите, свързана с техните граждански, социални и 
трудови права, е недостатъчна и поставя сериозни пречки пред свободното движение 
на работниците в ЕС. От съществено значение е гражданите да бъдат добре 
информирани относно правата им, когато се преместват в друга държава-членка, за 
да се избегнат ситуации на експлоатация от страна на работодатели.
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Изменение 14

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- конференции и прояви за насърчаване 
на дебата и повишаване на 
осведомеността за значението и ползите 
от правото на свободно движение и 
пребиваване и, в по-общ план, за 
правата на гражданите като граждани на 
Съюза;

- конференции и прояви за насърчаване 
на дебата и повишаване на 
осведомеността за значението и ползите 
от правото на свободно движение и 
пребиваване и, в по-общ план, за 
правата на гражданите като граждани на 
Съюза, включително правата на 
членове на семействата от трети 
държави, придружаващи или 
присъединяващи се към граждани на 
Съюза, които се преместват в друга 
държава-членка;

Or. en

Обосновка

На работниците от трети държави, които пребивават законно на територията на 
държава-членка, и на техните семейства трябва да бъдат гарантирани същите 
права като на всеки гражданин, живеещ в държава-членка на ЕС. Затова 
изключването на тези граждани от Европейската година на гражданите (2013 г.) би 
било синоним на дискриминация и различно третиране на граждани, живеещи в една 
Европа, която се определя като състояща се от различни народности и 
характеризирана с културно многообразие.

Изменение 15

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

- укрепване на ролята и популярността 
на „Europe Direct“ и на уебпортала 
„Вашата Европа“ като ключови 
елементи на една комплексна 
информационна система за правата на 
гражданите на Съюза;

- укрепване на ролята и популярността 
на „Europe Direct“, на уебпортала 
„Вашата Европа“ и на уебпортала 
EURES като ключови елементи на една 
комплексна информационна система за 
правата на гражданите на Съюза и 
информация относно правата на 
работниците и техните семейства в 
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съответната държава на заетост, 
както и инициативи като например 
„Младежта в движение“;

Or. en

Обосновка

Свободното движение на хора е право, което не може да бъде отречено на 
гражданите на държавите-членки на Европейския съюз, включващо правото на 
работа, обучение или живот в държава по техен избор. Мрежата EURES може да 
бъде инструмент за предаване на информация относно правата и възможностите за 
работа в други държави-членки на ЕС.


