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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на 
работниците в контекста на свободното движение на работници
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0236),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 46 от Договора за функционирането на 
ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0114/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от ...1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Свободното движение на работници, 
залегнало в член 45 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
е една от основните свободи за 
гражданите на ЕС и е основен елемент 

(1) Свободното движение на работници, 
залегнало в член 45 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
е една от основните свободи за 
гражданите на ЕС и е основен елемент 

                                               
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
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на вътрешния пазар на Съюза. Неговото 
прилагане е допълнително утвърдено от 
правото на Съюза, насочено към 
гарантиране на пълноценно 
упражняване на правата, предоставени 
на гражданите на Съюза и на членовете 
на техните семейства.

на вътрешния пазар на Съюза. Неговото 
прилагане е допълнително утвърдено от 
правото на Съюза, насочено към 
гарантиране на пълноценно 
упражняване на правата, предоставени 
на гражданите на Съюза и на членовете 
на техните семейства, както е 
определено в член 2, параграф 2 от 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1.

1Директива 2004/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. относно правото 
на гражданите на Съюза и на 
членовете на техните семейства да 
се придвижват и пребивават свободно 
на територията на държавите 
членки, която изменя Регламент 
(ЕИО) № 1612/68 и отменя Директиви 
64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/EИО, 
73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 
90/364/ЕИО, 90/365/EИО и 93/96/ЕИО 
(OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Свободното движение на 
работници дава на всички граждани 
правото да се придвижват свободно в 
друга държава членка, за да работят в 
нея и да живеят там с тази цел. То ги 
защитава от дискриминация, 
основаваща се на гражданство, по 
отношение на заетостта, заплащането и 
другите условия на труд, като им 
гарантира третиране наравно с 
гражданите на тази държава членка. 
Необходимо е да се прави 
разграничение между свободното 

(3) Свободното движение на работници 
дава на всички граждани правото да се 
придвижват свободно в друга държава 
членка, за да работят в нея и да живеят 
там с тази цел. То ги защитава от 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, по отношение на 
заетостта, уволнението, заплащането и 
другите условия на труд, като им 
гарантира третиране наравно с 
гражданите на тази държава членка. 
Необходимо е да се прави 
разграничение между свободното 
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предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) временно 
свои собствени работници в друга 
държава членка, за да извършат 
работата, необходима за предоставянето 
на услугите там.

предоставяне на услуги, което включва 
правото на предприятията да 
предоставят услуги в друга държава 
членка, като за целта те могат да 
изпращат („командироват“) временно 
свои собствени работници в друга 
държава членка, за да извършат 
работата, необходима за предоставянето 
на услугите там.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение следва да 
бъдат подобрени, за да се гарантира, че 
работниците са по-добре осведомени за 
своите права, че при упражняването им 
те получават съдействие и защита, както 
и за да се противодейства на 
заобикалянето на тези разпоредби от 
публичните органи и работодателите в 
държавния или частния сектор.

(11) Прилагането и контролът върху 
изпълнението на разпоредбите на Съюза 
относно свободното движение на 
работници следва да бъдат подобрени, 
за да се гарантира, че работниците са 
по-добре осведомени за своите права, че 
при упражняването им те получават 
съдействие и защита, както и за да се 
противодейства на заобикалянето на 
тези разпоредби от публичните органи и 
работодателите в държавния или 
частния сектор. За тази цел Директива 
91/533/ЕИО на Съвета1 следва да бъде 
прилагана и наблюдавана отблизо.
1 Директива 91/533/ЕИО на Съвета 
от 14 октомври 1991 година относно 
задължението на работодателя да 
информира работниците или 
служителите за условията на 
трудовия договор или на трудовото 
правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 
г., стр. 32).

Or. en
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За тази цел е целесъобразно да се 
предвидят специални разпоредби, 
насочени към ефективното прилагане на 
материалноправните норми, уреждащи 
свободното движение на работници, 
както и да се постигне по-добро и 
единно прилагане на член 45 от 
Договора и на Регламент (ЕС) 
№ 492/2011.

(13) За тази цел е целесъобразно да се 
предвидят специални мерки, насочени 
към ефективното прилагане на 
материалноправните норми, уреждащи 
свободното движение на работници, 
както и да се постигне по-добро и 
единно прилагане на член 45 от 
Договора и на Регламент (ЕС) 
№ 492/2011.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) В съответствие с множество 
решения на Съда на Европейския 
съюз1, дерогациите от основния 
принцип за свободното движение на 
работници, с основание член 45, 
параграф 4 от ДФЕС, следва да бъдат 
ограничавани до длъжности, 
включващи пряко или непряко 
упражняване на правомощия, 
предоставени от публичното право, и 
до отговорности, имащи за цел 
опазване на общия интерес на 
държавата.
1 Решение от 16 юни 1987 г. по дело C-
225/85 Италианска република [1987] 
ССП 2625; Решение от 30 септември 
2003 г. по дело C-47/02, Анкер [2003] 
ССП, I-10471; Решение от 17 декември 
1980 г. по дело C-149/79 Кралство 
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Белгия, [1980] ССП I-03881; et al.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигури по-ефективна 
защита, на сдруженията и правните 
субекти следва да се предостави правото 
да участват в производства по преценка 
на държавите членки от името или в 
подкрепа на жертвите на 
дискриминация, без да се засягат 
националните процесуални правила по 
отношение на представителството и 
защитата пред съдилищата.

(15) За да се осигури по-ефективна 
защита, на сдруженията и правните 
субекти следва да се предостави правото 
да участват в производства по преценка 
на държавите членки от името или в 
подкрепа на жертвите на 
дискриминация, без да се засягат 
националните процесуални правила по 
отношение на представителството и 
защитата пред съдилищата. Държавите 
членки следва да бъдат насърчавани 
да изпълняват Препоръка C(2013)3539 
на Комисията от 11 юни 2013 г. за 
общи принципи на механизмите за 
колективни искове за 
преустановяване на нарушения и 
колективни искове за обезщетение в 
държавите членки, свързани с 
нарушения на правата, предоставени 
съгласно правото на Европейския 
съюз, както и да улесняват 
действието на нейните механизми, за 
да защитават ефикасно 
работниците.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Комисията и държавите членки 
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се насърчават да установят 
европейска мрежа от национални 
звена за контакт, за да обменят челен 
опит и да подобряват 
сътрудничеството между държавите 
членки в улесняването на свободното 
движение на работници.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко 
достъпна информация за условията на 
трудова заетост.

(21) Държавите членки следва да 
осигуряват на работниците от други 
държави членки, на работодателите и на 
другите заинтересовани лица широко 
достъпна информация за условията на 
трудова заетост. Държавите членки 
следва да предоставят при поискване 
подобна информация на техните 
собствени граждани, които желаят 
да се възползват от правото си на 
свободно движение в друга държава 
членка.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Държавите членки следва да 
определят как работодателите, 
работниците и другите лица могат да 
получат съответната лесно достъпна 
информация относно разпоредбите на 

(22) Държавите членки следва да 
определят как работодателите, 
работниците и другите лица могат да 
получат съответната лесно достъпна 
информация относно разпоредбите на 
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настоящата директива и съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС) 
№ 492/2011. Тази информация следва 
също така да бъде лесно достъпна чрез 
службите Your Europe и EURES.

настоящата директива и съответните 
разпоредби на Регламент (ЕС) № 
492/2011, включително информация 
относно институциите, на които са 
поверени задачите по член 5. Тази 
информация следва също така да бъде 
лесно достъпна чрез службите Your 
Europe и EURES.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Държавите членки следва да 
гарантират, че длъжностните лица, 
отговорни за прилагането на 
Регламент (ЕС) № 492/2011 и 
настоящата директива, са 
подходящо обучени.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки също така имат 
възможността да разширят обхвата на 
компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 
със закрилата на работниците —

(23) С настоящата директива се 
определят минимални изисквания, като 
по този начин се предоставя възможност 
на държавите членки да въведат или да 
запазят по-благоприятни разпоредби.
Държавите членки също така имат 
възможността да разширят обхвата на 
компетенциите на организациите, на 
които са възложени задачи, свързани 
със закрилата на мобилните 
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мигранти от Съюза, срещу 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, така че да обхванат и 
правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
семейства, упражняващи правото си на 
свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

работници от Съюза, срещу 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, така че да обхванат и 
правото на равно третиране без 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, на всички граждани на 
Съюза и членовете на техните 
семейства, упражняващи правото си на 
свободно движение в съответствие с 
член 21 от ДФЕС и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите 
членки. Прилагането на настоящата 
директива не може да служи като 
основание за влошаване на условията в 
сравнение със съществуващата ситуация 
във всяка държава членка.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) След изтичане на достатъчно 
време от въвеждането на директивата 
Комисията следва да изготви доклад за 
прилагането Й. като по-специално 
направи оценка на възможността да се 
внесе евентуално необходимо 
предложение, чиято цел е да гарантира 
по-добро прилагане на правото на 
Съюза относно свободното движение.

(26) След изтичане на достатъчно време 
от въвеждането на директивата 
Комисията следва да изготви доклад за 
прилагането й, като по-специално 
направи оценка на възможността да се 
внесе евентуално необходимо 
предложение, чиято цел е да гарантира 
по-добро прилагане на правото на 
Съюза относно свободното движение на 
работници.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ако даден работник стане 
безработен, условия за възстановяване 
на работата или ново наемане на 
работа.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
сдруженията, организациите или 
другите правни субекти, които съгласно 
установените в националното им 
законодателство критерии имат 
основателен интерес да следят за 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящата директива, могат да 
участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство и с негово одобрение, във 
всички съдебни и/или административни 
производства, предвидени с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011

1. Държавите членки гарантират, че 
сдруженията, организациите или 
другите правни субекти, които съгласно 
установените в националното им 
законодателство критерии имат 
основателен интерес да следят за 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящата директива, имат право да 
участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство и с негово одобрение, във 
всички съдебни и/или административни 
производства, предвидени с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от ДФЕС и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011

Or. en
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции 
на национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено.

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и 
осигуряват необходимите условия за 
функционирането на тези органи. Тези 
органи могат да бъдат част от
съществуващи агенции или органи на 
национално равнище, които имат 
сходни цели, но в чийто обхват на 
работа попадат и други признаци за 
дискриминация. В такъв случай 
държавата членка осигурява на 
съществуващия орган достатъчно 
ресурси за изпълнението на 
допълнителните задачи, за да гарантира, 
че изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) без да се засяга правото на 
работниците или членовете на техните 
семейства и на сдруженията и 
организациите и другите правни 
субекти, посочено в член 4, 
предоставяне на независима правна 
и/или друга помощ на работниците или 

a) без да се засяга правото на 
работниците или членовете на техните 
семейства и на сдруженията и 
организациите и другите правни 
субекти, посочено в член 4, безплатно 
предоставяне на независима правна 
и/или друга помощ на работниците или 
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членовете на техните семейства при 
разглеждане на техните жалби;

членовете на техните семейства при 
разглеждане на техните жалби;

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) провеждане на независими 
проучвания, свързани с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство;

б) провеждане на независими 
проучвания и анализи, свързани с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство;

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
съществуващите или новосъздадените 
органи са запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие, като например Your 
Europe, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network и единните звена за 
контакт.

3. Държавите членки гарантират, че 
съществуващите или новосъздадените 
органи са запознати, използват и си 
сътрудничат със съществуващите 
служби, предоставящи информация и 
съдействие на национално равнище 
чрез звена за контакт и на равнището 
на Съюза чрез, наред с останалите,
Your Europe, SOLVIT, EURES, 
Enterprise Europe Network, единните 
звена за контакт и европейската 
мрежа от национални звена за 
контакт.

Or. en
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато повече от един орган 
отговаря за задачите по член 5, 
параграфи 1 и 2, държавите членки 
гарантират координация и 
сътрудничество между тези органи, 
за да се избегне припокриване или 
липса на правомощия.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, както и 
съответните действащи разпоредби на 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011, се свеждат до знанието на 
заинтересованите лица чрез всички 
подходящи средства и за цялата им 
територия.

1. Държавите членки гарантират, че 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, както и 
съответните действащи разпоредби на 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011, се свеждат до знанието на 
заинтересованите лица, особено 
работниците и работодателите, чрез 
всички подходящи средства и за цялата 
им територия.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят ясна, 2. Държавите членки предоставят, чрез 
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лесно достъпна, разбираема и актуална
информация относно правата, 
предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници. .
Тази информация следва също така да 
бъде лесно достъпна чрез службите 
Your Europe и EURES.

националните звена за контакт, ясна, 
лесно достъпна, разбираема актуална 
и многоезична информация относно 
правата, предоставени по силата на 
законодателството на Съюза относно 
свободното движение на работници, и 
относно наличните начини за правна 
защита и обезщетение. Освен това 
държавите членки се насърчават да 
създадат многоезичен уебсайт с 
информация относно свободното 
движение на работници. Тази 
информация следва също така да бъде 
лесно достъпна чрез службите Your 
Europe и EURES.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки предоставят 
ясна, лесно достъпна, изчерпателна и 
актуална информация относно 
правото на свободно движение на 
работници, при поискване, на 
собствените си граждани, които 
желаят да упражнят правото си на 
свободно движение в друга държава 
членка.

Or. en
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от две години след 
изтичането на срока за транспониране 
Комисията докладва на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет за 
изпълнението на настоящата директива,
с оглед на това — при
целесъобразност, да направи 
необходимите изменения.

Не по-късно от две години след 
изтичането на срока за транспониране 
Комисията докладва на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет за 
изпълнението на настоящата директива,
като по целесъобразност предлага 
изменения, които смята за 
необходими.

Or. en


