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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

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 
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. 

(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 
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. Изключително 
важно е да се гарантира, че тази 
основна свобода винаги ще взема 
предвид принципа на равенство 
между жените и мъжете и 
насърчаването на равни възможности 
в целия Съюз.

Or. en

Изменение 2

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 

(2) Свободното движение на работници 
е също така ключов елемент за 
развитието на истински пазар на труда в 
Съюза, който позволява на работниците 
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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.

да се местят 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.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По отношение на работниците и 
семействата на работниците, 
упражняващи правото си на свободно 
движение, с член 45 от Договора се 
предоставят значими права за 
упражняването на тази основна свобода, 
които са определени в Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
свободното движение на работници в 
Съюза.

(4) Правото на свободно движение на 
работниците оказва значително 
въздействие върху семейния живот и 
образователните и професионални 
избори на работниците и 
партньорите им; по отношение на 
работниците и семействата на 
работниците, упражняващи правото си 
на свободно движение, с член 45 от 
Договора се предоставят значими права 
за упражняването на тази основна 
свобода, които са определени в 
Регламент (ЕС) № 492/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
5 април 2011 г. относно свободното 
движение на работници в Съюза и 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. При прилагането на Регламент 
(ЕС) 492/2011, Директива 2004/38/ЕО 
и настоящата директива, държавите 
членки не дискриминират 
работниците и членовете на 
семействата им на никое от 
основанията, изброени в член 21 от 
Хартата на основните права, 
включително сексуална ориентация.
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Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Държавите членки следва да 
гарантират взаимно признаване на 
различните видове законови 
партньорства и породените от тях 
права с цел избягване на всякаква 
дискриминация на основание 
сексуална ориентация или 
философски избори на работниците 
мигранти. Държавите членки следва 
да гарантират също, че се зачитат и 
правата, породени от осиновяването 
на дете, тъй като това е необходимо 
предварително условие, когато се 
обмисля преместването в друга 
държава членка за работни цели.

Or. en

Изменение 5

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. 
Следователно между законодателството 

(5) Реалното упражняване на свободата 
на движение на работниците 
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. 
Работниците страдат и от 
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и неговото прилагане на практика 
съществува разминаване, което трябва 
да бъде отстранено.

изострените ефекти от 
многостранната дискриминация въз 
основа на расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация и пол. Следователно 
между законодателството и неговото 
прилагане на практика съществува 
разминаване, което трябва да бъде 
отстранено.

Такова разминаване съществува и по 
отношение на някои уязвими групи 
като домашните работници, лицата 
с увреждания или неграмотните 
лица. Поради тази причина следва да 
бъдат приложени специфични мерки, 
които да позволят на тези групи да се 
ползват от правото си на работа в 
друга държава членка.

Or. en

Изменение 6

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“ и 
настоятелно призовава държавите 
членки да повишат 
информираността относно правата, 
предоставени от правото на ЕС по 
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отношение на борбата с 
дискриминацията, равенството 
между половете и свободното 
движение на работници и да 
предоставят и улеснят достъпа до 
работните места в публичния си 
сектор за граждани на ЕС в 
съответствие с правото на ЕС, 
както е разтълкувано от Съда. 
Комисията освен това приканва 
настоятелно държавите членки да 
гарантират цялостното прилагане на 
Директива 2006/54/ЕО за прилагането 
на принципа на равните 
възможности и равното третиране 
на мъжете и жените в областта на 
заетостта и професиите.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) По-вероятно е правата на 
работниците да бъдат зачитани, ако 
последните се организират 
посредством представителство на 
интересите си. Държавите членки 
следва да улесняват и подпомагат 
организирането и 
представителството на интереси на 
работници от други държави членки, 
по-специално уязвими работници, 
като сезонни работници и домашни 
работници, както и лица, 
предоставящи сексуални услуги.

Or. en
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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 широк и 
лесен достъп до цялата релевантна
информация за жилищното 
настаняване, здравното осигуряване, 
данъчните преимущества и 
възпиращи фактори за партньора на 
работника, данъците и социалните 
плащания, свързани с гледането на 
деца и пенсионните права. 
Държавите членки следва да 
гарантират наличието на езикови 
курсове на достъпна цена за 
работниците и членовете на 
техните семейства.

Or. en

Изменение 9

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 —
мигранти от Съюза, срещу 
дискриминацията, основаваща се на 

(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, 
по-специално с цел да се гарантират 
равни възможности за жените и 
мъжете да използват правото на 
свободно движение. Държавите членки 
също така имат възможността да 
разширят обхвата на компетенциите на 
организациите, на които са възложени 
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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.

задачи, свързани със закрилата на 
работниците — 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.

Or. en

Изменение 10

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 ѝ 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. 
Тази оценка следва да възприеме 
подход, чувствителен към 
измеренията на пола.

Or. en



PE516.697v01-00 10/20 PA\944204BG.doc

BG

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се съблюдават 
принципите, признати в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, а 
именно свободата при избора на 
професия и правото на труд (член 15), 
правото на недискриминация (член 21, и 
по-специално параграф 2 относно 
недискриминация, основана на 
гражданството), правото на колективни 
преговори и действия (член 28), правото 
на справедливи и равни условия на труд 
(член 31), правото на свободно 
движение и пребиваване (член 45) и 
правото на ефективни правни средства 
за защита и на справедлив съдебен 
процес (член 47). Тя трябва да се 
прилага в съответствие с тези права и 
принципи. 

(27) В настоящата директива се зачитат 
основните права и се съблюдават 
принципите, признати в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, а 
именно свободата при избора на 
професия и правото на труд (член 15), 
правото на недискриминация (член 21, и 
по-специално параграф 1 относно 
недискриминация, основана на пола и 
параграф 2 относно недискриминация, 
основана на гражданството), правото на 
колективни преговори и действия 
(член 28), правото на справедливи и 
равни условия на труд (член 31), 
правото на свободно движение и 
пребиваване (член 45) и правото на 
ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес (член 47). 
Тя трябва да се прилага в съответствие с 
тези права и принципи.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условия на заетост и труд, по-
специално по отношение на 
заплащането и уволнението;

б) условия на заетост и труд, по-
специално по отношение на 
недискриминация на каквото и да 
било основание, заплащането и 
уволнението;

Or. en
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) права на работа;

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) достъп до социална сигурност, 
включително здравеопазване;

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) членство в профсъюзи; г) членство в профсъюзи и други 
органи, свързани с работата;

Or. en
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) достъп до образование за децата на 
работниците.

ж) достъп до образование, 
включително образование в ранна 
детска възраст и гледане на деца за 
децата на работниците.

Or. en

Изменение 17

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 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 дискриминация или
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. en
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Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки не само 
осигуряват наличието на такива 
производства, но са задължени също 
да създадат информационни системи, 
които да гарантират, че 
работниците и техните семейства, 
независимо от езиковите им умения, 
са осведомени за наличието на 
производствата и за техните 
механизми и процедури.

Or. en

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки гарантират, 
че работниците, които започват 
съдебно или административно 
производство, не са обект на каквото 
и да е неблагоприятно третиране от 
страна на техния работодател.

Or. en

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите членки гарантират в 
съответствие с националните закони 
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и практики, че са въведени 
необходимите механизми, за да се 
гарантира, че работниците са в 
състояние да искат и получават 
всички полагаеми права и/или че 
трети страни могат да действат от 
тяхно име за тази цел.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага без да се 
засягат националните разпоредби 
относно сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

2. Разпоредбите на член 3 се 
прилагат, без да се засягат 
националните разпоредби относно 
сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

Or. en

Изменение 22

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 

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 
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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

участват, от името или в подкрепа на 
работника и членовете на неговото 
семейство и по целесъобразност, 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

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че тези сдружения и организации 
имат неограничен достъп до 
засегнатите работници в 
подготовката и последващите 
действия във връзка с колективните 
искове.

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага без да се 
засягат националните разпоредби 
относно сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
предоставените в правото на ЕС права.

2. Разпоредбите на член 4 се 
прилагат, без да се засягат 
националните разпоредби относно 
сроковете за осигуряване на 
изпълнението на тези права. Тези 
срокове не трябва да правят 
практически невъзможно или 
прекомерно трудно упражняването на 
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предоставените в правото на ЕС права.

Or. en

Изменение 25

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. 
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, 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



PA\944204BG.doc 17/20 PE516.697v01-00

BG

Изменение 26

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, и в комбинация с 
дискриминацията, основаваща се на 
всеки друг възможен признак;

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 6 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчаване на диалога Представителство на интереси и 
диалог 

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки следва да 
гарантират, че органът за 
подпомагане на равното третиране  
насърчава активно 
представителството на интереси и 
гарантира, че работниците и 
техните семейства, които 
упражняват правото си на свободно 
движение, познават правата си и 
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могат да се възползват от тях.

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки улесняват и 
подпомагат организирането на 
работници и служители от други 
държави членки, по-специално 
уязвими групи, които работят извън 
официални структури, като 
например сезонни работници, 
работници, полагащи грижи, 
домашни работници или лица, 
предоставящи сексуални услуги. 
Държавите членки също така 
предоставят на тези работници 
информация за възможностите да 
членуват в профсъюзи и улесняват 
признаването на членството в 
синдикални организации в друга 
държава членка.

Or. en

Изменение 30

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 

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

основателен интерес да допринасят за 
борбата с дискриминацията, основаваща 
се на гражданство, с цел насърчаване на 
принципа за равно третиране.

Or. en

Изменение 31

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 не 
само разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, както и 
съответните действащи разпоредби на 
членове 1—10 от Регламент (ЕС) 
№ 492/2011, но и широк кръг други 
правила, свързани със социалната 
сигурност, включително семейни 
обезщетения, трудови права, условия 
на труд, данъчно облагане, семейно 
признаване, изучаване на езици, които 
са от значение за работниците и
техните семейства, които 
упражняват правото си на свободно 
движение, се свеждат до знанието на 
заинтересованите лица чрез всички 
подходящи средства и за цялата им 
територия.

Or. en

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки довеждат 
информацията, свързана с 
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допълнителните национални 
разпоредби, от значение за 
работниците и техните семейства, 
които упражняват правото си на 
свободно движение, до знанието на 
съответните лица.

Or. en


