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PR_COD_COD_2app

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 позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на 
Европейския парламент и Съвета за разширяване на приложното поле на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по 
отношение на гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези 
разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство
(11160/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11160/2010 – C7-0208/2010),

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0439),

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които 
Комисията е внесла предложението (C7-0208/2010),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“  
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 7 и член 79, параграф 2, буква б) от Договора 
за функционирането на ЕС,

– като взе предвид своята позиция на първо четене1,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 16 януари 
2008 г.2,

– като взе предвид член 72 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на  комисията по заетост и социални
въпроси (A7-0000/2010),

1. одобрява позицията на Съвета;

2. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 
съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

                                               
1 ОВ C 294 Е, 3.12.2009 г., стр. 259.
2 ОВ C 151, 17.6.2008 г., стр. 50.
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4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка 
за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар 
на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския 
съюз;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Проектът на регламент има за цел да гарантира, че граждани на трети държави, които 
пребивават законно на територията на ЕС и се намират в трансгранична ситуация, 
засягаща най-малко две държави-членки, са субект на същите разпоредби за 
координиране на схемите за социално осигуряване, както и гражданите на ЕС, по 
силата на преработените разпоредби, понастоящем отразени в Регламент (ЕО) № 
883/2004 и в регламента за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009). 

По време на първоначалното представяне на предложението на Комисията бяха 
проведени консултации с Европейския парламент и беше постигнато съгласие относно 
две изменения, с които се заменяха позовавания на Хартата на основните права и в 
които се подчертаваше, че високата степен на социална защита, отразена в 
съществуващия Регламент 859/2003, е цел на Европейския съюз. Тези две изменения 
бяха включени в позицията на Съвета на първо четене от 26 юли 2010 г. като 
съображения 4 и 7.

След влизането в сила на Договора от Лисабон за това досие се прилага обикновената 
законодателна процедура. През май 2010 г. Европейският парламент потвърди 
резултата от своето гласуване в рамките на процедурата на консултация и по този 
начин това се превърна в първо четене на Европейския парламент в рамките на новата 
процедура.

Позицията на Съвета на първо четене не съдържа посочване на приложения или 
специални разпоредби за която и да е държава-членка: това също е в съответствие с 
позицията на Европейския парламент на първо четене.

Съветът предлага малко на брой изменения: той е включил няколко съображения, 
отнасящи се до участието на определени държави-членки във връзка с правното 
основание на предложението – член 79, параграф 2, буква б). (Съображения 17, 18, 19). 
За съжаление Дания не участва в договореностите за координиране за граждани на 
трети държави. Ирландия е решила да участва, но за голямо съжаление на докладчика 
Обединеното кралство е решило да не взема участие и следователно ще продължи да 
действа в съответствие със съществуващите разпоредби: докладчикът счита, че това е 
отстъпление от ангажимента за опростяване, който е основна част от целта на 
Регламент 883/2004, а също така и от принципа на равно третиране.

Съображение 8 от първоначалното предложение (понастоящем съображение 10 от 
позицията на Съвета на първо четене) уточнява правата на държавите-членки с оглед на 
техните правомощия във връзка с решението определено лице да пребивава законно на 
тяхна територия. Съображение 13 уточнява правата на дадено лице да запази своите 
права (и тези на преживелите го лица) на определени социалноосигурителни 
обезщетения, придобити по време на тяхното законно пребиваване.

Своевременното приемане на новия регламент би направило възможно неговото 
своевременно включване в преработените разпоредби на Регламенти 883/2004 и 
987/2009 и би гарантирало еднаквото третиране на законно пребиваващи граждани на 
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трети държави в сферата на социалното осигуряване. Докладчикът е решил да не внася 
изменения към позицията на Съвета на първо четене и би препоръчал нейното 
приемане от комисията.


