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Изменение 33
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободното движение на работници
е също така ключов елемент за 
развитието на истински пазар на 
труда в Съюза, който позволява на 
работниците да се местят от райони 
с висока безработица към райони, в 
които има недостиг на работна ръка, 
като по този начин се помага на 
повече хора да намерят работа, която 
съответства по-точно на техните 
умения, и се преодоляват проблемите 
на пазара на труда.

(2) Свободното движение на хора и
работници се доказа като дълбоко 
разочарование:  притокът на по-
евтина, източноевропейска работна 
сила изтласква гражданите на 
Западна Европа от пазара на труда
(нелоялна конкуренция) и води до 
престъпност и други проблеми.

Or. nl

Изменение 34
Инеш Крищина Зубер

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободното движение на 
работници е също така ключов 
елемент за развитието на истински 
пазар на труда в Съюза, който 
позволява на работниците да се 
местят от райони с висока 
безработица към райони, в които има 
недостиг на работна ръка, като по 
този начин се помага на повече хора 
да намерят работа, която 
съответства по-точно на техните 
умения, и се преодоляват проблемите 
на пазара на труда.

(2) Повишените нива на 
безработицата, причинени от 
сегашната криза, доведоха до рязко 
увеличаване на недоброволното, 
породено от потребностите, 
движение на работници от много 
държави членки.  Единственият 
начин за борба с тази тенденция е да 
се осигури и увеличи подходящата, 
висококачествена заетост във всички 
засегнати държави членки, като по 
този начин се гарантира, че свободно 
движение неизменно ще се основава 
на избор, а не на потребност.

Or. pt
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Изменение 35
Норика Николай

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободното движение на работници 
е също така ключов елемент за 
развитието на истински пазар на труда в 
Съюза, който позволява на работниците 
да се местят от райони с висока 
безработица към райони, в които има 
недостиг на работна ръка, като по 
този начин се помага на повече хора да 
намерят работа, която съответства по-
точно на техните умения, и се 
преодоляват проблемите на пазара на 
труда.

(2) Свободното движение на работници 
е също така ключов елемент за 
развитието на истински пазар на труда в 
Съюза, който позволява на работниците 
да се местят към райони, предлагащи 
повече възможности за заетост, като 
по този начин се помага на повече хора 
да намерят работа, която съответства 
по-точно на техните умения, и се 
преодоляват проблемите на пазара на 
труда.

Or. en

Изменение 36
Инеш Крищина Зубер

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „Икономическото управление“ и 
неговите политики по заетостта 
създадоха условия на по-голяма 
гъвкавост на пазарите на труда, 
насочена към унищожаване на 
социалната закрила и социалната 
държава, правата на работниците, 
колективните трудови договори и др., 
като резултатът е, че работниците 
са подлагани на натиск да приемат 
условия на труд, които нарушават 
техните трудови и социални права.  
Политиките за заетостта, основани 
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на „европейския семестър“ и 
„икономическото управление“, са 
вредни от гледна точка на защитата 
на правата на работниците, що се 
отнася до свободата на движение.

Or. pt

Изменение 37
Марина Янакудакис

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) като има предвид, че е 
необходимо държавите членки да 
предприемат действия за премахване 
на дискриминацията и 
неравенствата по отношение на 
заплащането на жените на трудовия 
пазар на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 38
Зузана Ройтова

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците обаче 
продължава да бъде съществено 
предизвикателство, а много работници в 
голяма част от случаите не са запознати 
със своето право на свободно движение.
Те все още са обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, при 
придвижването си в границите на 
Европейския съюз в държавите членки.

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците обаче 
продължава да бъде съществено 
предизвикателство, а много работници в 
голяма част от случаите не са запознати 
със своето право на свободно движение.
Те все още са обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, при 
придвижването си в границите на 
Европейския съюз в държавите членки.
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Следователно между законодателството 
и неговото прилагане на практика 
съществува разминаване, което трябва 
да бъде отстранено.

Следователно между законодателството 
и неговото прилагане на практика 
съществува разминаване, което трябва 
да бъде отстранено, както е видно от 
статистическите данни за 
проблемите на гражданите, 
разрешени в рамките на европейската 
система SOLVIT.

Or. cs

Изменение 39
Барбара Матера

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В своя „Пакет за заетостта“ от 
18 април 2012 г. (Съобщение от 
Комисията „Към възстановяване и 
създаване на работни места“) Комисията 
съобщи за намерението си да
„представи законодателно предложение, 
за да окаже подкрепа на мобилните 
работници (предоставяне на 
информация и консултации) при 
упражняването на правата, произтичащи 
от Договора и от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 относно свободното 
движение на работници в Съюза“.

(8) В своя „Пакет за заетостта“ от 
18 април 2012 г. (Съобщение от 
Комисията „Към възстановяване и 
създаване на работни места“) Комисията 
съобщи за намерението си да
„представи законодателно предложение, 
за да окаже подкрепа на мобилните 
работници (предоставяне на 
информация и консултации) при 
упражняването на правата, произтичащи 
от Договора и от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 относно свободното 
движение на работници в Съюза“. За 
постигане на посочената цел 
Комисията се ангажира не само да 
улесни мобилността на работниците 
в рамките на Съюза към региони с 
недостиг на работна сила, но и да им 
осигури възможност да ползват 
правата си в по-голяма степен или 
дори в целия им обем. 

Or. it

Изменение 40
Барбара Матера
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Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се гарантира правилно 
прилагане и наблюдение на спазването 
на материалноправните норми относно 
правата на работниците на свободно 
движение с цел заетост, държавите 
членки следва да предприемат 
необходимите мерки за защита на 
работниците от дискриминация, 
основаваща се на гражданство, и от 
каквито и да било необосновани пречки 
пред упражняването на това право.

(12) За да се гарантира правилно 
прилагане и наблюдение на спазването 
на материалноправните норми относно 
правата на работниците на свободно 
движение с цел заетост, държавите 
членки следва да предприемат 
необходимите мерки за защита на 
работниците от дискриминация, 
основаваща се на гражданство, религия, 
раса, пол, сексуална ориентация и от 
каквито и да било необосновани пречки 
пред упражняването на това право.

Or. it

Изменение 41
Инеш Крищина Зубер

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Равенството в заплащането и 
условията на труд при труд с еднаква 
стойност на едно и също работно 
място, и във всяка сфера на работа —
независимо дали работниците са 
мъже или жени — е принцип, който 
трябва да се спазва строго, и 
следователно е от основно значение 
той да се признава и спазва в 
колективните трудови договори.

Or. pt

Изменение 42
Барбара Матера
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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 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. По-конкретно, за да 
гарантират равното третиране на 
всички граждани на Съюза, 
държавите членки трябва да 
приемат специални мерки, насочени 
към  по-слабите социални прослойки.  
Самотни майки, лица, полагащи 
грижи за с деца с увреждания или за 
възрастни, които, за да упражняват 
правото си на свободно движение, се 
нуждаят от мерки, съобразени със 
специалните им потребности.  

Or. it

Изменение 43
Барбара Матера

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В този контекст работниците, които 
са били обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, или на 
необосновано ограничение при 
упражняването на правото си на 
свободно движение, следва да 
разполагат с адекватни и ефективни 
средства за правна защита и 
обезщетение. Когато държавите членки 
са предвидили единствено възможност 

(14) В този контекст работниците, които 
са били обект на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, религия, 
раса, пол или сексуална ориентация, 
или на необосновано ограничение при 
упражняването на правото си на 
свободно движение, следва да 
разполагат с адекватни и ефективни 
средства за правна защита и 
обезщетение. Когато държавите членки 
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за административни производства, те 
гарантират, че всяко административно 
решение може да бъде обжалвано пред 
съд по смисъла на член 47 от Хартата.

са предвидили единствено възможност 
за административни производства, те 
гарантират, че всяко административно 
решение може да бъде обжалвано пред 
съд по смисъла на член 47 от Хартата.

Or. it

Изменение 44
Барбара Матера

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.

Не се отнася до българския текст.

Or. it

Изменение 45
Инеш Крищина Зубер

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Държавите членки следва да 
осигурят правилните последващи 
действия на програмата за достойни 
условия на труд на МОТ и ООН, като 
предприемат промяна в насоката на 
националните политики и тези на ЕС 
в сферата на заетостта с оглед 
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насърчаването на понятието 
„достойни условия на труд“ във 
всичките му аспекти, което е 
предпоставка за защита на 
социалните права на работниците и 
техните семейства, що се отнася до 
свободата на движение.

Or. pt

Изменение 46
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всяка държава членка преценява 
дали да възложи задачите, посочени в 
член 5 от настоящата директива, на вече 
съществуващ орган, в чийто обхват на 
работа попадат и други случаи с 
признаци за дискриминация. В случай 
че задачите по член 5 бъдат възложени 
на вече съществуващ орган или 
структура посредством разширяване на 
обхвата на дейността му/й държавата 
членка следва да осигури достатъчно 
средства на съществуващия орган за 
изпълнението на допълнителните 
задачи, за да се гарантира, че няма да се 
възпрепятства изпълнението на вече 
съществуващите задачи.

(18) Държавите членки се насърчават 
да възложат задачите, посочени в 
член 5 от настоящата директива, на вече 
съществуващ орган по въпросите на 
равенството, определен в
съответствие с член 13 от 
Директива 2000/43/ЕО или в чийто 
обхват на работа попадат и други 
случаи с признаци за дискриминация. В 
случай че задачите по член 5 бъдат 
възложени на вече съществуващ орган 
или структура посредством 
разширяване на обхвата на дейността 
му/й държавата членка следва да 
осигури достатъчно допълнителни
средства на съществуващия орган за 
изпълнението на допълнителните 
задачи, за да се гарантира ефективното 
и адекватно предоставяне на всички 
услуги от страна на този орган, и по-
конкретно, че няма да се възпрепятства 
изпълнението на вече съществуващите 
задачи.

Or. en
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Обосновка

Въз основа на данни, предоставени от Equinet,европейската мрежа на органите по 
въпросите на равенството.

Изменение 47
Барбара Матера

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
насърчават диалога с 
неправителствените организации и 
между социалните партньори с цел 
преодоляване и противодействие на 
различните форми на дискриминация, 
основаваща се на гражданство.

(20) Държавите членки следва да 
насърчават диалога с 
неправителствените организации и 
между социалните партньори с цел 
преодоляване и противодействие на 
различните форми на дискриминация, 
основаваща се на гражданство, раса, 
религия, пол или  сексуална 
ориентация.

Or. it

Изменение 48
Норика Николай

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 на съответните езици
информация за условията на трудова 
заетост и придобивките.

Or. en
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Изменение 49
Инеш Крищина Зубер

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Държавите членки и всички 
заинтересовани страни следва да 
информират работници по-добре за 
техните права и за средствата 
(трудово законодателство, 
колективни договори, разпоредби за 
социална сигурност, жилищно 
настаняване, образование, грижи за 
децата и т.н.) за регулиране на 
техните трудови правоотношения и 
условия на живот и труд.

Or. pt

Изменение 50
Инеш Крищина Зубер

Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Ефективните гаранции, 
предоставени от инспекциите по 
труда, са важно средство за 
гарантиране на равно третиране и 
борба с недекларирания труд, 
социалния дъмпинг и 
дискриминацията, основана не само 
на националността, но и на пола, 
като се има предвид, че жените 
мигранти често са дискриминирани 
двойно повече.  Органите, които 
извършват инспекции по труда, 
следва да бъдат снабдени с 
достатъчно ресурси.

Or. pt
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Изменение 51
Инеш Крищина Зубер

Предложение за директива
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Също така е важно да се 
подобри сътрудничеството и 
координацията между 
инспекторатите по труда в 
трансгранични региони.

Or. pt

Изменение 52
Инеш Крищина Зубер

Предложение за директива
Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) Държавите членки следва да се 
борят срещу фиктивната 
самостоятелна заетост сред 
работниците мигранти, като им 
предоставят достъп до социални и 
трудови права и социална закрила.

Or. pt

Изменение 53
Елизабет Морен-Шартие

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) достъп до социални придобивки и 
данъчни облекчения;

в) достъп до социални придобивки и 
данъчни облекчения, и по-конкретно 
до придобивки в областта на 
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здравеопазването, социалната 
закрила и обезщетенията при 
безработица.

Or. fr

Изменение 54
Елизабет Морен-Шартие

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били или са ощетени в 
резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение 
или които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация.

1. Държавите членки осигуряват
наличието на бързи съдебни или
административни производства, 
включително, когато те сметнат за 
целесъобразно — и до помирителни 
производства, с оглед осигуряване на 
изпълнението на задълженията по 
член 45 от Договора и членове 1—10 от 
Регламент (ЕС) № 492/2011 за всички 
работници и за членовете на техните 
семейства, които смятат, че са били или 
са ощетени в резултат на необосновани 
ограничения на правото им на свободно 
движение или които смятат, че са 
засегнати от неспазването на принципа 
на равно третиране спрямо тях, дори 
след като са прекратени отношенията, 
при които е извършена твърдяната 
дискриминация.

Or. fr

Изменение 55
Барбара Матера

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били или са ощетени в 
резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение 
или които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация.

1. Държавите членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно — и до 
помирителни производства, с оглед 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията по член 45 от Договора и 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 за всички работници и за 
членовете на техните семейства, които 
смятат, че са били подложени на 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, раса, религия, пол или  
сексуална ориентация, или са ощетени 
в резултат на необосновани ограничения 
на правото им на свободно движение 
или които смятат, че са засегнати от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като са 
прекратени отношенията, при които е 
извършена твърдяната дискриминация.

Or. it

Изменение 56
Елизабет Морен-Шартие

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Държавите членки осигуряват на 
засегнатите граждани информация 
относно правата им посредством 
всички средства, които преценят 
като  ефикасни;  

Or. fr

Изменение 57
Минодора Кливети

Предложение за директива
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Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Държавите членки следва да 
отстранят пречките пред 
мобилността на работниците и 
служителите, като предлагат на 
жените, които придружават своите 
съпрузи или партньори в друга 
държава членка, подходящи услуги 
като курсове за улесняване на 
тяхната интеграция в новата 
социална и културна среда, например 
езикови курсови и курсове за 
професионално обучение;

Or. en

Изменение 58
Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. Държавите членки следва да 
гарантират, че децата на мобилните 
работници и служители в ЕС няма да 
се сблъскат с трудности, свързани с 
тяхната националност или 
гражданство поради избора на работа 
от страна на техните родители, и че 
следва да се проучат конкретните 
потребности на децата на 
мобилните работници и служители, 
за да се обезпечат ефективни 
политически действия по отношение 
на тях;

Or. en

Изменение 59
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Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 в. Държавите членки следва да 
подобрят положението на децата, 
изоставени от своите родители, и да 
им помагат да се развиват нормално, 
да имат достъп до образование и 
подходящ социален живот;

Or. en

Изменение 60
Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 г. Държавите членки следва да 
обръщат специално внимание на 
работещите жени, които заминават 
за чужбина, за да работят в сектора 
на грижите за деца или възрастни 
хора като детегледачки, „au-pair“, 
гувернантки, медицински сестри или 
чистачки, често се наемат от 
частни лица като семейства или 
членове на семейството и по този 
начин работят без договор или 
незаконно и следователно не се 
ползват с права и обезщетения, 
свързани със системата за социална 
сигурност, здравни грижи и др.;

Or. en

Изменение 61
Минодора Кливети
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 д. Държавите членки следва да 
гарантират равното третиране на 
работниците и служителите, заедно 
с добрата защита на трудовите 
права, да бъде в съответствие с 
правилата, приложими в 
съответната държава-членка, 
установени в националното 
законодателство и колективните 
трудови договори; Принципът на 
равното заплащане за еднакъв труд, в 
съчетание с равенството между 
половете, следва да се прилага в целия 
ЕС, така че да се предотврати 
дъмпингът в заплащането и 
социалният дъмпинг; Държавите 
членки следва да гарантират, че 
свободното движение никога не се 
експлоатира за неравно заплащане и 
дъмпинг в заплащането и социален 
дъмпинг;

Or. en

Изменение 62
Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 е. Държавите членки следва да 
засилят съвместните си усилия за 
контрол, съдебно преследване и 
санкциониране на принудителния
труд и да гарантират налагането на 
наказателни санкции в такива 
случаи; Държавите членки следва да 
гарантират закрила на жертвите на 
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принудителен труд, особено на 
жените и децата;

Or. en

Изменение 63
Марейе Корнелисен

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, 
включително гарантиране на 
пълната им независимост.
Държавите членки гарантират, че
тези органи имат подход, съобразен с 
равенството между половете, на 
всички етапи от процеса. Тези органи
могат да бъдат част от агенции на 
национално равнище, които имат 
сходни цели с посочените в член 13 от 
Директива 2000/43/ЕО или 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
ефективното и адекватно 
предоставяне на всички услуги от 
страна на органа и по-конкретно, че 
изпълнението на съществуващите 
задачи на тези органи няма да бъде 
накърнено.

Or. en
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Обосновка

Въз основа на данни, предоставени от Equinet,европейската мрежа на органите по 
въпросите на равенството.

Изменение 64
Елизабет Морен-Шартие

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, могат да 
участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство и с негово изрично
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

Or. fr

Изменение 65
Елизабет Морен-Шартие

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 

1. Държавите членки определят 
структура, орган или органи за 
насърчаване, анализ, наблюдение и 
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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.

подкрепа на равното третиране на 
всички работници или членове на 
техните семейства без дискриминация, 
основаваща се по-конкретно 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.

Or. fr

Изменение 66
Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Тези органи следва да уведомяват, 
и да улеснят и опростят 
административните процедури по 
въпроси, свързани със свободното 
движение на работници като 
получаването на разрешително за 
пребиваване, разрешително за работа, 
преносимост на 
социалноосигурителните права, 
достъп до медицински грижи, 
възстановяване на медицински 
разноски, избягване на двойното 
данъчно облагане, прехвърляне на 
регистрацията на превозни средства, 
прехвърлянето на деца в 
образователната система и др., като 



PE516.958v01-00 22/25 AM\1002208BG.doc

BG

обръщат специално внимание на 
жените, и по-специално на 
самотните майки;

Or. en

Изменение 67
Барбара Матера

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a а) въпроси, отнасящи се до равното 
третиране на мъже и жени;

Or. it

Изменение 68
Барбара Матера

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, свързани с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, религия, раса, пол и 
сексуална ориентация;

Or. it

Изменение 69
Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Държавите членки гарантират, 
че тези органи наблюдават 
положението на агенциите и 
организациите, които предлагат 
работа на работници и служители 
от други държави членки, и откриват 
незаконни или недекларирани работни 
места, и агенции или организации, 
които осигуряват фиктивни работни 
места.  Те също така следва да си 
сътрудничат с агенции или 
организации партньори от други 
държави — членки на ЕС, с цел да се 
идентифицират тези ситуации; 
Необходимите ресурси за 
изпълняването на тези задачи следва 
да бъдат предоставени от 
Европейския социален фонд;

Or. en

Изменение 70
Минодора Кливети

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 б. Органите, създадени или 
съществуващи в държавите членки, 
следва да провеждат мониторинг на 
договорите, сключени особено от 
жени, така че да отговарят на 
действителното състояние и 
жените да не се превръщат в жертви 
на принудителна проституция и 
трафик на хора;

Or. en

Изменение 71
Елизабет Морен-Шартие
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Във всички случаи, всяка година се 
публикува доклад с цел да се оцени  
работата на създадената структура 
и да се съставят предложения. 

Or. fr

Изменение 72
Барбара Матера

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки насърчават диалога 
със съответните неправителствени 
организации и със социалните 
партньори, които в съответствие с 
тяхното национално законодателство и 
практика имат основателен интерес да 
допринасят за борбата с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство, с цел насърчаване на 
принципа за равно третиране.

Държавите членки насърчават диалога 
със съответните неправителствени 
организации и със социалните 
партньори, които в съответствие с 
тяхното национално законодателство и 
практика имат основателен интерес да 
допринасят за борбата с 
дискриминацията, основаваща се на 
гражданство или на каквото и да било 
друго основание, с цел насърчаване на 
принципа за равно третиране.

Or. it

Изменение 73
Елизабет Морен-Шартие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят ясна, 
лесно достъпна, разбираема и актуална 
информация относно правата, 

2. Държавите членки предоставят ясна,
безплатна, лесно достъпна, разбираема 
и актуална информация относно 
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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.

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.

Or. fr


