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Изменение 15
Gesine Meissner

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящата директива следва да 
допринесе за ефективното управление 
на миграционните потоци за 
конкретната категория на сезонната 
временна миграция, като посочи 
справедливи и прозрачни правила за 
приемане и престой, и същевременно се 
осигурят стимули и защитни механизми 
за предотвратяване на превръщането на 
временния престой в постоянен. В 
допълнение към това, правилата, 
предвидени в Директива 2009/52/EО на 
Европейския парламент и на Съвета за 
предвиждане на минимални стандарти 
за санкциите и мерките срещу 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава ще допринесат да се избегне 
превръщането на такъв временен 
престой в незаконен.

(6) Настоящата директива следва да 
допринесе за ефективното управление 
на миграционните потоци за 
конкретната категория на сезонната 
временна миграция, като посочи 
справедливи и прозрачни правила за 
приемане и престой, и същевременно се 
осигурят стимули и защитни механизми 
за предотвратяване на превръщането на 
временния престой в постоянен. В 
допълнение към това, правилата, 
предвидени в Директива 2009/52/EО на 
Европейския парламент и на Съвета за 
предвиждане на минимални стандарти 
за санкциите и мерките срещу 
работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава, ще допринесат да се избегне 
превръщането на такъв временен 
престой в незаконен.

В допълнение към това настоящата 
директива следва да допринесе за 
защитата на жените, по-специално 
от формите на несигурна заетост и 
експлоатация.

Or. de

Изменение 16
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Държавите-членки следва да 
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ратифицират Международната 
конвенция за защита на правата на 
мигриращите работници и членовете 
на техните семейства, приета на 
Общото събрание на ООН на 18 
декември 1990 г.

Or. pt

Изменение 17
Tadeusz Cymański

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Настоящата директива следва да 
бъде прилагана в съответствие с 
принципа на субсидиарност, особено 
по отношение на националното 
законодателство в областта на 
краткосрочното наемане на работа, 
включително на сезонната заетост.

Or. en

Изменение 18
Tadeusz Cymański

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Продължителността на престоя 
трябва да се ограничи до даден 
максимален период за една календарна 
година, който заедно с определението за 
сезонна работа, трябва да гарантира, че 
работата действително е от сезонен 
характер Следва да се предвиди, че в 
рамките на максималната 
продължителност на престоя е 

(16) Продължителността на престоя 
трябва да се ограничи до даден 
максимален период за една календарна 
година, който заедно с определението за 
сезонна работа, трябва да гарантира, че 
работата действително е от сезонен 
характер. Следва да се предвиди, че в 
рамките на максималната 
продължителност на престоя е 
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възможно удължаване на договора или 
смяна на работодателя.  Това следва да 
послужи за намаляване на рисковете от 
лошо отношение, с които сезонните 
работници може да се сблъскат, ако са 
обвързани с един работодател. В същото 
време това ще предостави един гъвкав 
отговор на действителните нужди от 
работна ръка от страна на 
работодателите.

възможно удължаване на договора или 
смяна на работодателя. Това следва да 
послужи за намаляване на рисковете от 
лошо отношение, с които сезонните 
работници може да се сблъскат, ако са 
обвързани с един работодател. В същото 
време това ще предостави един гъвкав 
отговор на действителните нужди от 
работна ръка от страна на 
работодателите. Това не бива да има 
отражение върху правото на 
гражданите на трети държави да 
останат в приемащата държава-
членка по силата на различни видове 
разрешителни и визи.

Or. en

Изменение 19
Мария Неделчева

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) При издаване на 
разрешителните им за работа, 
сезонните работници граждани на 
трети държави следва да бъдат 
надлежно информирани относно 
техните права и задължения. 
Необходимата информация следва да 
бъде предоставена от компетентния 
орган на приемащата държава-
членка. Тя следва да бъде колкото се 
може по-ясна и достъпна, така че 
сезонните работници граждани на 
трети държави да могат  да 
разберат, че всяко нарушение ще бъде 
наказано. Следва да бъдат взети 
мерки срещу всяко нарушение на 
правата им, извършено от 
работодателя им и/или от която и да 
било трета страна, както и срещу 
онези, които извършват недеклариран 
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труд, успоредно със сезонната си 
заетост.

Or. fr

Изменение 20
Tadeusz Cymański

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Циркулярната миграция на сезонни 
работници, които са граждани на трети 
държави, следва да се насърчава. С цел 
осигуряването на перспективи за заетост 
в ЕС за сезонните работници за 
периоди, обхващащи повече от един 
сезон, и на възможността 
работодателите от ЕС да разчитат на по-
стабилна и вече обучена работна ръка, 
следва да се предостави възможност за 
достъп до сезонна заетост в 
продължение на няколко 
последователни години или чрез 
многократни сезонни разрешения за 
работа, или чрез опростена процедура. 
Тази процедура следва да включва 
предимство при приемане пред 
граждани на трети държави, които 
кандидатстват за приемане като 
сезонни работници за първи път или
съкратени периоди за обработка на 
заявления, или по-малко писмени 
доказателства, които се изискват.

(17) Циркулярната миграция на сезонни 
работници, които са граждани на трети 
държави, следва да се насърчава. С цел 
осигуряването на перспективи за заетост 
в ЕС за сезонните работници за 
периоди, обхващащи повече от един 
сезон, и на възможността 
работодателите от ЕС да разчитат на по-
стабилна и вече обучена работна ръка, 
следва да се предостави възможност за 
достъп до сезонна заетост в 
продължение на няколко 
последователни години или чрез 
многократни сезонни разрешения за 
работа, или чрез опростена процедура. 
Тази процедура следва да включва 
предимство за онези кандидати, които 
вече са кандидатствали за приемане 
като сезонни работници и са доказали, 
че се придържат към условията на 
приемане. Това може да включва
съкратени периоди за обработка на 
заявления, или по-малко писмени 
доказателства, които се изискват.

Or. en
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Изменение 21
Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) С цел гарантиране 
безопасността и сигурността на 
жените работнички, сред които 
сезонният труд е по-често явление, 
отколкото сред мъжете, са 
необходими ясни и подходящи 
разпоредби, посочващи правата на 
жените-работнички за договаряне на 
условията на труд с техните 
работодатели, като се наблегне на 
специалните разпоредби за сигурност. 
Тези разпоредби следва да обхващат 
всички трудни обстоятелства, пред 
които могат да бъдат изправени 
жените работнички, както и 
достъпа до качествени здравни 
грижи.

Or. en

Изменение 22
Gesine Meissner

Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Сезонните работници могат да 
бъдат уязвими спрямо опити за 
експлоатация от техните 
работодатели. Поради тази причина 
правителствата, местните органи на 
властта, синдикатите и други органи 
трябва да поддържат близък 
контакт с цел по-активно 
сътрудничество в подкрепа на 
сезонните работници, както и да 
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разработят стратегии за 
разрешаване на проблемите им.

Or. de

Изменение 23
Gesine Meissner

Предложение за директива
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Изготвянето на статистики 
относно сезонната заетост в 
държавите-членки би спомогнало за 
изясняване на разликите между 
държавите и за изтъкване ролята и 
специфичните проблеми на жените, 
полагащи сезонен труд.

Or. de

Изменение 24
Tadeusz Cymański

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сезонните работници имат право да 
пребивават за максимален срок от шест 
месеца в една календарна година, след 
което те се връщат в трета държава.

1. Сезонните работници имат право да 
пребивават за максимален срок от шест 
месеца в една календарна година, след 
което те се връщат в трета държава, 
освен ако по силата на националното 
законодателство нямат правото  да 
останат, с различно разрешително 
или виза.

Or. en
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Изменение 25
Gesine Meissner

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – точка 1 – първа част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, здравето и безопасността 
на работното място, приложими за 
сезонната работа, определени от 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби и/или 
общоприложими колективни трудови 
договори в държавата-членка, за която 
те са били допуснати в съответствие с 
настоящата директива.

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, здравето и безопасността 
на работното място, приложими за 
сезонната работа, определени от 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби и/или 
общоприложими колективни трудови 
договори в държавата-членка, за която 
те са били допуснати в съответствие с 
настоящата директива, без да се допуска 
основаваща се на пола дискриминация 
и като се обръща внимание на 
бременните, наскоро родилите и 
кърмещите сезонни работнички.

Or. de

Изменение 26
Tadeusz Cymański

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – точка 2 – параграф 1 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници или във всяка 
друга организация, чиито членове 
упражняват определена професионална 
дейност, включително по отношение на 
привилегиите, давани от подобни 
организации, без да се засягат 
националните разпоредби относно 
обществения ред и сигурност;

а) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници, в случаите 
когато тази организация допуска 
приемането на временни работници 
или на работници, които не са 
жители на приемащата страна, или 
във всяка друга организация, чиито 
членове упражняват определена 
професионална дейност, включително 
по отношение на привилегиите, давани 
от подобни организации, без да се 
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засягат националните разпоредби 
относно обществения ред и сигурност;

Or. en

Изменение 27
Мария Неделчева

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират 
възможност за трети страни, които в 
съответствие с предвидените в 
националното право критерии имат 
законен интерес от гарантиране 
спазването на настоящата директива, да 
се включат от името или в подкрепа на 
сезонен работник, с неговото съгласие, 
във всяко административно или 
гражданско производство, предвидено с 
оглед изпълнението на настоящата 
директива.

Държавите-членки гарантират 
възможност за трети страни, които в 
съответствие с предвидените в 
националното право критерии имат 
законен интерес от гарантиране 
спазването на настоящата директива, да 
се включат от името или в подкрепа на 
сезонен работник, с неговото съгласие, 
във всяко административно или 
гражданско производство, предвидено с 
оглед изпълнението на настоящата 
директива.

При издаване на разрешителните им 
за работа приемащата държава-
членка, в която сезонните работници 
ще бъдат наети на работа, ги 
уведомява относно съществуващите 
процедури за подаване на жалби и 
схеми за подкрепа на жертви,към 
които да се обърнат в случай на 
нарушаване на правата им, например 
в случаи на малтретиране или 
тормоз, или по-общо, ако станат 
жертва на организираната 
престъпност в която и да било от 
нейните форми. 

Or. fr
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