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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 регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за 
социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата 
за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за 
социална сигурност
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0794),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 48 от Договора за функционирането на 
ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0005/2011),

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

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси 
(A7-0000/2011),

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

2. изисква 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 регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

"1. Държавите-членки писмено 
уведомяват Европейската Комисия за 
декларациите по член 1, буква л), 
законодателството и схемите по член 3, 
сключените от тях конвенции по член 8, 
параграф 2 и минималните обезщетения 
по член 58, както и за измененията по 

"1. Държавите-членки писмено 
уведомяват Европейската Комисия за 
декларациите по член 1, буква л), 
законодателството и схемите по член 3, 
сключените от тях конвенции по член 8, 
параграф 2 и минималните обезщетения 
по член 58, както и за измененията по 
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същество, направени впоследствие.“ същество, направени впоследствие. В 
тези уведомления се посочва датата 
[…], от която настоящият регламент 
ще се прилага за схемите, посочени в 
декларациите на държавите-членки.“

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 13 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) законодателството на държавата-
членка, в която се намира седалището 
или мястото на дейност на 
предприятието или работодателя, ако 
лицето е наето от едно предприятие или 
работодател, или

(i) законодателството на държавата-
членка, в която се намира седалището 
или мястото на дейност на 
предприятието или работодателя, ако 
лицето е наето от едно предприятие или 
работодател, или законодателството 
на държавата-членка, в която се 
намират седалищата или местата на 
дейност на предприятията или 
работодателите, ако лицето е наето 
от две или повече предприятия или 
работодатели със седалища или 
място на дейност в една единствена 
държава-членка; or

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 13 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) законодателството на държавата- (ii) законодателството на държавата-
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членка, в която се намира седалището 
или мястото на дейност на 
предприятието или работодателя извън 
държавата-членка по пребиваване, ако 
лицето е наето от две или повече 
предприятия или работодатели и 
седалището или мястото на дейност 
на поне едно от тези предприятия се 
намира в само една държава-членка, 
различна от държавата-членка по 
пребиваване, или

членка, в която се намира седалището 
или мястото на дейност на 
предприятието или работодателя извън 
държавата-членка на пребиваване, ако 
лицето е наето от две или повече 
предприятия или работодатели, чиито 
седалища или място на дейност се 
намират в две държави-членки, 
едната от които е държавата-членка 
по пребиваване; или

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 13 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) законодателството на държавата-
членка по пребиваване, ако лицето е 
наето от две или повече предприятия 
или работодатели, чиито седалища или 
места на дейност се намират в 
различни държави-членки извън 
държавата-членка по пребиваване.

(iii) законодателството на държавата-
членка по пребиваване, ако лицето е 
наето от две или повече предприятия 
или работодатели и ако на поне двама 
от тях седалищата или мястото на 
дейност се намират в други държави-
членки, различни от държавата-членка 
по пребиваване.“

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 71 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. Правилникът на
Административната комисия се изготвя 
с общото съгласие на нейните членове.

„2. Административната комисия 
действа с квалифицирано мнозинство, 
като е определено в Договорите, освен 
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при приемането на нейния правилник, 
който се изготвя с общото съгласие на 
нейните членове.

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 71 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всички останали случаи 
Административната комисия 
действа с квалифицирано мнозинство, 
съгласно определението в договорите.

заличава се

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква б)
Регламент (ЕО) № 987/2009
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„в) в останалите случаи —
законодателството на държавата-членка, 
чието прилагане е било поискано най-
напред, когато лицето упражнява 
дейност или дейности в две или повече 
държави-членки.“

„в) във всички останали случаи —
законодателството на държавата-членка, 
чието прилагане е било поискано най-
напред, когато лицето упражнява
дейност или дейности в две или повече 
държави-членки.“

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Приложение  –  точка 2  –  буква -аa) (нова)
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Регламент (ЕО) № 883/2004
Приложение XI

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aa) В раздел „ГЕРМАНИЯ“ точка 2 
се заменя със следния текст:
„Независимо от член 5, буква а) от 
настоящия регламент и член 7 от 
Sozialgesetzbuch VI (том VI на 
Социалния кодекс), лице, което е 
задължително осигурено в друга 
държава-членка или получава пенсия 
за старост съгласно 
законодателството на друга 
държава-членка, може да се включи в 
германската схема за доброволно 
осигуряване.“

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Приложение  –  точка 2  –  буква -аб) (нова)
Регламент (ЕО) № 883/2004
Приложение XI

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аб) В раздел „ФРАНЦИЯ“ точка 1 се 
заличава.

Or. en


