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Изменение 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Ключов елемент за ниска 
младежка безработица са системите, 
съчетаващи обучението в училище и 
на работното място. Разработени
като отговор на изискванията на 
икономиката, те дават възможност 
за лесен преход от обучението към 
професионалния живот. Те следва да 
бъдат затвърдени не само в 
настоящата директива, но и да се 
вземат предвид и в други правни 
актове на ЕС за намаляване на 
младежката безработица. Впрочем 
разпоредбите на 
Директива 2005/36/ЕО не следва да 
засягат тези системи на 
професионално обучение и техните 
особености.

Or. de

Обосновка

Чрез ранното въвеждане на учащите се в предприятията системите, съчетаващи
обучението в училище и на работното място имат важен принос за борбата срещу 
младежката безработица и гарантират лесен преход към професионалния живот. Те 
вече се прилагат в много държави членки. В своето съобщение COM(2012)0299 
Европейската комисия също призовава за затвърждаване на тези системи.

Изменение 90
Heide Rühle
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Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури Европейска 
професионална карта. По-конкретно 
картата е необходима, за да улесни 
временната мобилност и признаването в 
рамките на системата за автоматично 
признаване, както и за насърчаване 
процеса на опростено признаване по 
общата система. Картата следва да се 
издава по молба на специалиста и след 
представяне на необходимите 
документи и извършване на свързаните 
с нея процедури за проверка и 
удостоверяване от компетентните 
органи. Оперативно режимът на картата 
следва да се обслужва от 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), създадена в 
съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и
неразрешения достъп до съдържащата 

(3) Въвеждането на Европейската 
професионална карта на доброволен 
принцип ще насърчи свободното 
движение на специалисти, като 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите. По-
конкретно картата е необходима, за да 
улесни временната мобилност и 
признаването в рамките на системата за 
автоматично признаване, както и за 
насърчаване процеса на опростено 
признаване по общата система. Картата 
следва да се издава по искане на 
съответната представителна 
професионална организация, по молба 
на специалиста и след представяне на 
необходимите документи и извършване 
на свързаните с нея процедури за 
проверка и удостоверяване от 
компетентните органи. Оперативно 
режимът на картата следва да се 
обслужва от Информационната система 
за вътрешния пазар (ИСВП), създадена 
в съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
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се в нея информация. предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация.

Or. de

Изменение 91
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури Европейска 
професионална карта. По-конкретно 
картата е необходима, за да улесни 
временната мобилност и
признаването в рамките на системата за 
автоматично признаване, както и за 
насърчаване процеса на опростено 
признаване по общата система. Картата 
следва да се издава по молба на 
специалиста и след представяне на 
необходимите документи и извършване 
на свързаните с нея процедури за 
проверка и удостоверяване от 
компетентните органи. Оперативно 
режимът на картата следва да се 
обслужва от Информационната система 
за вътрешния пазар (ИСВП), създадена 
в съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури Европейска 
професионална карта. По-конкретно 
картата е необходима, за да улесни 
признаването в рамките на системата за 
автоматично признаване, както и за 
насърчаване процеса на опростено 
признаване по общата система. Картата 
следва да се издава по молба на 
специалиста и след представяне на 
необходимите документи и извършване 
на свързаните с нея процедури за 
проверка и удостоверяване от 
компетентните органи. Необходимото 
време за проверка на заявлението за 
Европейска професионална карта ще 
зависи от професията. Ето защо 
следва да се организират пилотни 
проекти, за да се определят 
реалистични срокове за всяка 
професия. Тези срокове следва да 
бъдат обявени публично от 
Комисията, например на портала 
YourEurope и в центровете за 
оказване на помощ, предвидени в член 
57б. Резултатите от тези пилотни 
проекти могат да бъдат 
екстраполирани към други подобни 
професии. Оперативно режимът на 
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специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация.

картата следва да се обслужва от 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), създадена в 
съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация.

Or. en

Изменение 92
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури Европейска 
професионална карта. По-конкретно 
картата е необходима, за да улесни 
временната мобилност и признаването в 
рамките на системата за автоматично 

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури доброволна 
Европейска професионална карта. По-
конкретно картата може да служи, за 
да улесни временната мобилност и 
признаването в рамките на системата за 
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признаване, както и за насърчаване
процеса на опростено признаване по 
общата система. Картата следва да се 
издава по молба на специалиста и след 
представяне на необходимите 
документи и извършване на свързаните 
с нея процедури за проверка и 
удостоверяване от компетентните 
органи. Оперативно режимът на картата 
следва да се обслужва от 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), създадена в 
съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация.

автоматично признаване, както и за 
насърчаване процеса на опростено 
признаване по общата система. Картата 
следва да се издава по молба на 
специалиста и след представяне на 
необходимите документи и извършване 
на свързаните с нея процедури за 
проверка и удостоверяване от 
компетентните органи. Оперативно 
режимът на картата следва да се 
обслужва от Информационната система 
за вътрешния пазар (ИСВП), създадена 
в съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация.

Or. en

Изменение 93
Marian Harkin

Предложение за директива
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури Европейска 
професионална карта. По-конкретно 
картата е необходима, за да улесни 
временната мобилност и признаването в 
рамките на системата за автоматично 
признаване, както и за насърчаване 
процеса на опростено признаване по 
общата система. Картата следва да се 
издава по молба на специалиста и след 
представяне на необходимите 
документи и извършване на свързаните 
с нея процедури за проверка и 
удостоверяване от компетентните 
органи. Оперативно режимът на картата 
следва да се обслужва от 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), създадена в 
съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация.

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури Европейска 
професионална карта. По-конкретно 
картата е необходима, за да улесни 
временната мобилност и признаването в 
рамките на системата за автоматично 
признаване, както и за насърчаване 
процеса на опростено признаване по 
общата система. Картата следва да се 
издава по молба на специалиста и след 
представяне на необходимите 
документи и извършване на свързаните 
с нея процедури за проверка и 
удостоверяване от компетентните 
органи. Оперативно режимът на картата 
следва да се обслужва от 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), създадена в 
съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация. Признаването на 
професионалните квалификации с 
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професионална карта следва да спазва 
принципа, че отговорността за 
признаване на професионална 
квалификация носи изключително 
приемащата държава членка.

Or. en

Изменение 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури Европейска 
професионална карта. По-конкретно 
картата е необходима, за да улесни 
временната мобилност и признаването в 
рамките на системата за автоматично 
признаване, както и за насърчаване 
процеса на опростено признаване по 
общата система. Картата следва да се 
издава по молба на специалиста и след 
представяне на необходимите 
документи и извършване на свързаните 
с нея процедури за проверка и 
удостоверяване от компетентните 
органи. Оперативно режимът на картата 
следва да се обслужва от 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), създадена в 
съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури, особено по 
отношение на професиите, които 
попадат в обхвата на процедурата за 
автоматично признаване, Европейска 
професионална карта, когато 
естеството на професиите го налага. 
По-конкретно картата е необходима, за 
да улесни временната мобилност и 
признаването в рамките на системата за 
автоматично признаване, както и за 
насърчаване процеса на опростено 
признаване по общата система. Картата 
следва да се издава по молба на 
специалиста и след представяне на 
необходимите документи и извършване 
на свързаните с нея процедури за 
проверка и удостоверяване от 
компетентните органи. Оперативно 
режимът на картата следва да се 
обслужва от Информационната система 
за вътрешния пазар (ИСВП), създадена 
в съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
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административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация.

следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация.

Or. el

Обосновка

Уточнява се доброволният характер на въвеждането на професионална карта, 
особено за професии, които попадат в обхвата на процедурата за автоматично 
признаване, ако това бъде заявено от тях.

Изменение 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури Европейска 
професионална карта. По-конкретно 
картата е необходима, за да улесни 
временната мобилност и признаването в 
рамките на системата за автоматично 
признаване, както и за насърчаване 
процеса на опростено признаване по 

(3) За да се насърчи свободното 
движение на специалисти, като се 
гарантира по-ефикасно и прозрачно 
признаване на квалификациите, е 
необходимо да се осигури Европейска 
професионална карта. Европейската 
професионална карта следва строго 
да се използва като инструмент за 
признаване на професионалните 
квалификации в друга държава членка,
за да се оползотвори пълноценно 
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общата система. Картата следва да се 
издава по молба на специалиста и след 
представяне на необходимите 
документи и извършване на свързаните
с нея процедури за проверка и 
удостоверяване от компетентните 
органи. Оперативно режимът на картата 
следва да се обслужва от 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), създадена в 
съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация.

потенциалът на мобилността в 
рамките на единния пазар, а не като 
средство за регулиране и ограничаване 
на начина на квалификация на дадена 
професия. По-конкретно картата е 
необходима, за да улесни временната 
мобилност и признаването в рамките на 
системата за автоматично признаване, 
както и за насърчаване процеса на 
опростено признаване по общата 
система. Картата следва да се издава по 
молба на специалиста и след 
представяне на необходимите 
документи и извършване на свързаните 
с нея процедури за проверка и 
удостоверяване от компетентните 
органи. Оперативно режимът на картата 
следва да се обслужва от 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), създадена в 
съответствие с Регламент (ЕС) № […] 
относно осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната система 
за вътрешния пазар23. Този механизъм 
следва да засили полезното 
взаимодействие и доверието между 
компетентните органи, като 
същевременно премахне дублирането на 
административна работа при органите и 
внесе повече прозрачност и сигурност за 
специалистите. Процесът на подаване на 
заявления и издаване на карти следва да 
бъде ясно структуриран и да включва 
гаранции и съответните права за 
обжалване от страна на заявителя. 
Картата и свързаните с нея процедури в 
ИСВП следва да гарантират целостта, 
автентичността и поверителността на 
съхраняваните данни и да 
предотвратяват неправомерния и 
неразрешения достъп до съдържащата 
се в нея информация.

Or. en
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Изменение 96
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Въвеждането на професионална 
карта следва да бъде доброволно и по 
искане на съответната професия. За 
въвеждането на професионалната 
карта е необходимо одобрението на 
две трети от държавите членки или 
от професионалните организации на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 97
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче държавата членка следва 
да има право да откаже частичен 
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отношения към човешкото здраве,
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

достъп.

Or. en

Изменение 98
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве,
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
конкретни обстоятелства да предостави 
частичен достъп. При съображения от 
по-висш обществен интерес обаче, 
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.
Частичният достъп не се прилага 
към медицински професии, които 
имат отношение към безопасността 
на пациента или обществената 
здравна профилактика.

Or. de

Изменение 99
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве,
държавата членка следва да има 
право да откаже частичен достъп.

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче държавата членка 
следва да има право да откаже 
частичен достъп. Частичен достъп 
няма да се дава за професии, които
предоставят здравно обслужване или 
са свързани по друг начин с 
общественото благосъстояние.

Or. en

Изменение 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
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дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве, 
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношение към човешкото здраве или 
доброто правораздаване, държавата 
членка следва да има право да откаже 
частичен достъп.

Or. de

Изменение 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
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или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве, 
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

или други професии, които имат 
отношение към човешкото здраве, или 
при нотариусите и адвокатите,
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

Or. en

Обосновка

Според решенията на Съда на Европейския съюз „доброто правораздаване“ може да 
представлява „съображение от по-висш обществен интерес“, както е предвидено в 
настоящото съображение. Тъй като нотариусите и адвокатите допринасят в 
значителна степен за доброто правораздаване, държавите членки следва да могат да 
отказват частичен достъп до посочените по-горе професии.

Изменение 102
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве, 
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче държавата членка следва 
да има право да откаже частичен 
достъп. Частичен достъп не може да 
бъде предоставен на здравните 
професии, признавани автоматично и 
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изброени в приложение V.

Or. en

Изменение 103
Phil Prendergast

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве, 
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче държавата членка следва 
да има право да откаже частичен 
достъп. Частичен достъп няма да се 
дава за професии, предоставящи 
здравно обслужване или свързани по 
друг начин с общественото здраве.

Or. en

Изменение 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве,
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. 
Държавата членка уведомява 
Комисията, преди да вземе такова 
решение, за да се улесни пълното 
изпълнение на тази разпоредба и да се 
гарантира еднаквото ѝ прилагане в 
целия Съюз. При съображения от по-
висш обществен интерес обаче 
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп. 
Професиите, признавани
автоматично въз основа на 
координация на минималните 
квалификационни изисквания или 
общи принципи за обучение, не следва 
да подлежат на частичен достъп.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че Комисията ще бъде информирана относно решенията за 
отказ на частичен достъп и причините за това, за да може тя да осигури пълното, 
точно и еднакво прилагане на тази разпоредба. Вж. съответния член.

Изменение 105
Robert Rochefort
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Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве, 
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва да 
предостави частичен достъп. Дадена 
държава членка би могла да откаже 
да предостави частичен достъп за 
професии, свързани с общественото 
здраве, безопасността или здравното 
наблюдение, ако прецени, че 
качеството на предоставяните 
услуги не е на необходимото ниво. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес държавата членка следва 
винаги да има право да откаже частичен 
достъп.

Or. fr

Изменение 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
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съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва
при тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве, 
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащите държави членки, в които 
това е позволено, могат при тези 
конкретни обстоятелства да 
предоставят частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношение към човешкото здраве, 
както и при професии с особена 
географска специфика, държавата 
членка следва да има право да откаже 
частичен достъп.

Or. el

Обосновка

По причини, свързани основно, но не само със здравето и обществената безопасност, 
държавите членки са длъжни да извършват контрол върху това на кои професии 
може да бъде предоставян частичен достъп.

Изменение 107
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 

(4) Директива 2005/36/ЕО се прилага 
само към специалисти, които желаят да 
упражняват същата професия в друга 
държава членка. В някои случаи 
съответните дейности са част от 
професия с по-широк обхват на 
дейността в приемащата държава 
членка. Ако различията в областите на 
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дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношения към човешкото здраве, 
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

дейност са толкова големи, че в 
действителност от специалиста се 
изисква да покрие пълна програма за 
образование и обучение, за да покрие 
разликите, и ако специалистът желае, 
приемащата държава членка следва при 
тези конкретни обстоятелства да 
предостави частичен достъп. При 
съображения от по-висш обществен 
интерес обаче, например при лекарите 
или други професии, които имат 
отношение към човешкото здраве, или 
които специфични за дадена област,
държавата членка следва да има право 
да откаже частичен достъп.

Or. en

Изменение 108
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Прилагането на частичен достъп 
в настоящата директива, съгласно 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз, не трябва никога 
да включва отнемане на правото на
сдружаване на социалните партньори 
във въпросния сектор. 

Or. en

Изменение 109
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 4а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Тъй като нотариусите са 
назначени от държавата и като 
такива действат в обществен 
интерес, а именно за гарантирането
на законосъобразността и правната 
сигурност на документите, с които 
се обвързват физическите лица, те не 
попадат в обхвата на директивата.

Or. en

Изменение 110
Constance Le Grip

Предложение за директива
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) iia) Концепцията за 
„съображения от по-висш обществен 
интерес“, която се посочва в някои 
разпоредби на настоящата 
директива, е развита от Съда на 
Европейските общности в неговата 
практика по членове 49 и 56 от 
Договора и следователно може да 
продължи да се развива. Тази идея, 
както е призната в практиката на 
Съда, обхваща най-малкото следните 
основания: обществена политика, 
обществена сигурност и обществено 
здраве, по смисъла на членове 52 и 62 
от Договора;

Or. en

Обосновка

Понятието „съображения от по-висш обществен интерес“, което се посочва в някои 
разпоредби от настоящата директива, е известен принцип, който включва 
общественото здраве, но също така и широк спектър от други съображения. 
Предлага се това определение, вдъхновено от определението в Директива 
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2006/123/ЕО, да се използва за изясняването на намерението на законодателя, когато 
става дума за това понятие.

Изменение 111
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на услуги на временен 
или случаен принцип в държавите 
членки следва да се обвърже с гаранции, 
по-специално с изискване за минимум 
две години предходен професионален 
стаж в интерес на защитата на местните 
потребители в приемащата държава 
членка, ако професията не е 
регламентирана в държавата членка по 
произход. Тези гаранции обаче не са 
необходими, ако потребителите с 
обичайно местожителство в държавата 
членка на установяване на специалиста 
вече са избрали такъв специалист и няма 
последици за общественото здраве или 
безопасността на трети лица в 
приемащата държава членка.

Предоставянето на услуги на временен 
или случаен принцип в държавите 
членки следва да се обвърже с гаранции, 
по-специално с изискване за минимум 
две години предходен професионален 
стаж в интерес на защитата на местните 
потребители в приемащата държава 
членка, ако професията не е 
регламентирана в държавата членка по 
произход. Тези гаранции обаче не са 
необходими, ако потребителите с 
обичайно местожителство в държавата 
членка на установяване на специалиста 
вече са избрали такъв специалист и няма 
последици за общественото здраве или 
безопасността на трети лица в 
приемащата държава членка. Режимът 
на временна мобилност не следва да се 
използва като заместител на 
преминаването през режим на пълно 
признаване в съответствие с член 7. 
Следователно, ако специалист с
временен достъп желае да продължи 
предоставянето на услугата за 
период, надвишаващ една година
непрекъснато предоставяне на услуги, 
той трябва да направи декларацията, 
предвидена в член 7.

Or. en

Изменение 112
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Изискванията за признаване при 
временна мобилност не следва да 
заместват изискванията за 
признаване при дългосрочна 
мобилност. За да се затвори 
вратичката, чрез която 
специалистите могат да получат 
признаване посредством по-лекия 
режим за временна мобилност и да 
продължат да практикуват за 
неопределено време, временната 
мобилност ще бъде ограничена до 
една година на непрекъснато 
предоставяне на услуги на цялата 
територия на Европейския съюз. След 
тази година специалистът трябва да 
получи пълно признаване по смисъла 
на член 4б или дял III. Изключение се 
прави за доставчиците на услуги, 
които редовно предоставят услуги в 
друга държава членка за периоди под
една година. Комисията се приканва 
да изготви списък на такива 
професии чрез делегирани актове в 
съответствие с член 58a (нов) и да 
публикува този списък. 

Or. en

Изменение 113
Sandra Kalniete

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Директива 2005/36/ЕО следва да 
обхване и нотариусите. При 
заявленията за признаване при 

заличава се
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установяване държавите членки 
следва да могат да налагат 
необходимите изпити за 
правоспособност или период за 
приспособяване, за да се избегне 
всякаква дискриминация в 
националните процедури за подбор и 
назначаване. При свободното 
предоставяне на услуги нотариусите 
следва да нямат възможност да 
изготвят официални документи и да 
извършват други удостоверителни 
дейности, които изискват печата на 
приемащата държава членка.

Or. en

Изменение 114
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Директива 2005/36/ЕО следва да
обхване и нотариусите. При 
заявленията за признаване при 
установяване държавите членки 
следва да могат да налагат 
необходимите изпити за 
правоспособност или период за 
приспособяване, за да се избегне 
всякаква дискриминация в 
националните процедури за подбор и 
назначаване. При свободното 
предоставяне на услуги нотариусите 
следва да нямат възможност да 
изготвят официални документи и да 
извършват други удостоверителни 
дейности, които изискват печата на 
приемащата държава членка.

(7) Директива 2005/36/ЕО не следва да
се прилага към нотариусите. В 
рамките на организацията на своята 
съдебна система повечето държави 
членки са възложили на професията 
нотариус — като независима и 
подчинена на общото благо 
обществена длъжност —
правомощия, които понякога варират 
значително от държава на държава. 
Залегналите в основата на 
Директива 2005/36/EО представи, по-
специално относно свободното 
предоставяне на услуги, 
противоречат обаче на положението 
на нотариуса като държавен 
служител и неговото включване в 
съдебна система.

Or. de
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Изменение 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Директива 2005/36/ЕО следва да 
обхване и нотариусите. При
заявленията за признаване при 
установяване държавите членки 
следва да могат да налагат 
необходимите изпити за 
правоспособност или период за 
приспособяване, за да се избегне 
всякаква дискриминация в 
националните процедури за подбор и 
назначаване. При свободното
предоставяне на услуги нотариусите
следва да нямат възможност да 
изготвят официални документи и да 
извършват други удостоверителни 
дейности, които изискват печата на 
приемащата държава членка.

(7) Директива 2005/36/ЕО не следва да 
се прилага към професията нотариус
във връзка със заявленията за 
признаване при установяване, както и 
при предоставяне на услуги в друга
държава членка.

Or. fr

Изменение 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Директива 2005/36/ЕО следва да 
обхване и нотариусите. При заявленията 
за признаване при установяване 
държавите членки следва да могат да 
налагат необходимите изпити за 
правоспособност или период за 
приспособяване, за да се избегне 
всякаква дискриминация в 

(7) Директива 2005/36/ЕО следва да 
обхване и нотариусите. При заявленията 
за признаване при установяване 
държавите членки следва да могат да 
налагат необходимите изпити за 
правоспособност или период за 
приспособяване, за да се избегне 
всякаква дискриминация в 
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националните процедури за подбор и 
назначаване. При свободното 
предоставяне на услуги нотариусите 
следва да нямат възможност да 
изготвят официални документи и да 
извършват други удостоверителни 
дейности, които изискват печата на
приемащата държава членка.

националните процедури за подбор и 
назначаване. Тази мярка за 
компенсация не освобождава 
заявителя от другите изисквания при 
процеса на подбор и назначаване на 
нотариална служба в приемащата 
държава членка. Поради своята 
специфична роля на държавни 
служители, които са оправомощени и 
задължени да изпълняват определени 
обществени функции в своята 
държава членка по произход,
нотариусите нямат възможност да 
създават официални документи и да 
извършват други удостоверителни 
дейности или други съдебни функции, 
попадащи в обхвата на свободното 
предоставяне на услуги.

Or. en

Обосновка

Използването на печата на дадена държава членка е ограничено само до нейната 
територия и не може да надхвърля тези граници въз основа на свободата на 
предоставяне на услуги. Като се има предвид, че въпросът за създаването на 
официални документи и тяхното взаимно признаване трябва да се регулира въз основа 
на член 81 от ДФЕС, ограничението за нотариусите попада в обхвата на решенията 
на Съда на Европейския съюз. Графа „Други удостоверителни дейности“ включва 
дейностите по легализация и съдебните функции, които се извършват от името на 
съдебната администрация на дадена държава членка.

Изменение 117
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се прилага механизмът на 
признаване в рамките на общата 
система, е необходимо различните 
национални програми за образование и 
обучение да се групират в различни 
нива. Тези нива, които се установяват 

(8) За да се прилага механизмът на 
признаване в рамките на общата 
система, е необходимо различните 
национални програми за образование и 
обучение да се групират в различни 
нива. Тези нива, които се установяват 
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единствено за целите на 
функционирането на общата система, не 
бива да имат отражение нито върху 
националните структури на образование 
и обучение, нито върху правомощията 
на държавите членки в тази област, 
включително националната политика за 
прилагане на Европейската 
квалификационна рамка. Това може да 
бъде средство за повече прозрачност и 
съпоставимост на квалификациите и да 
е полезен допълнителен източник на 
информация за компетентните органи, 
когато проверяват признаването на 
квалификации, придобити в други 
държави членки. Нивата, установени с 
оглед на функционирането на общата 
система, по принцип следва да не се 
използват повече като критерий за 
изключване на граждани на Съюза от 
приложното поле на 
Директива 2005/36/ЕО, когато това 
би противоречало на принципа на 
обучение през целия живот.

единствено за целите на 
функционирането на общата система, не 
бива да имат отражение нито върху 
националните структури на образование 
и обучение, нито върху правомощията 
на държавите членки в тази област, 
включително националната политика за 
прилагане на Европейската 
квалификационна рамка. Това може да 
бъде средство за повече прозрачност и 
съпоставимост на квалификациите и да 
е полезен допълнителен източник на 
информация за компетентните органи, 
когато проверяват признаването на 
квалификации, придобити в други 
държави членки.

Or. de

Изменение 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се прилага механизмът на 
признаване в рамките на общата 
система, е необходимо различните 
национални програми за образование и 
обучение да се групират в различни 
нива. Тези нива, които се установяват 
единствено за целите на 
функционирането на общата система, не 
бива да имат отражение нито върху 
националните структури на образование 
и обучение, нито върху правомощията 

(8) За да се прилага механизмът на 
признаване в рамките на общата 
система, е необходимо различните 
национални програми за образование и 
обучение да се групират в различни 
нива. Тези нива, които се установяват 
единствено за целите на 
функционирането на общата система, не 
бива да имат отражение нито върху 
националните структури на образование 
и обучение, нито върху правомощията 
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на държавите членки в тази област, 
включително националната политика за 
прилагане на Европейската 
квалификационна рамка. Това може да 
бъде средство за повече прозрачност и 
съпоставимост на квалификациите и да 
е полезен допълнителен източник на 
информация за компетентните органи, 
когато проверяват признаването на 
квалификации, придобити в други 
държави членки. Нивата, установени с 
оглед на функционирането на общата 
система, по принцип следва да не се 
използват повече като критерий за 
изключване на граждани на Съюза от 
приложното поле на 
Директива 2005/36/ЕО, когато това 
би противоречало на принципа на 
обучение през целия живот.

на държавите членки в тази област, 
включително националната политика за 
прилагане на Европейската
квалификационна рамка. Това може да 
бъде средство за повече прозрачност и 
съпоставимост на квалификациите и да 
е полезен допълнителен източник на 
информация за компетентните органи, 
когато проверяват признаването на 
квалификации, придобити в други 
държави членки.

Or. de

Изменение 119
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се прилага механизмът на 
признаване в рамките на общата 
система, е необходимо различните 
национални програми за образование и 
обучение да се групират в различни 
нива. Тези нива, които се установяват 
единствено за целите на 
функционирането на общата система, не 
бива да имат отражение нито върху 
националните структури на образование 
и обучение, нито върху правомощията 
на държавите членки в тази област, 
включително националната политика за 
прилагане на Европейската 
квалификационна рамка. Това може да 
бъде средство за повече прозрачност и 

(8) За да се прилага механизмът на 
признаване в рамките на общата 
система, е необходимо различните 
национални програми за образование и 
обучение да се групират в различни 
нива. Тези нива, които се установяват 
единствено за целите на 
функционирането на общата система, не 
бива да имат отражение нито върху 
националните структури на образование 
и обучение, нито върху правомощията 
на държавите членки в тази област, 
включително националната политика за 
прилагане на Европейската 
квалификационна рамка. Комисията 
следва да представи оценка, заедно с 
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съпоставимост на квалификациите и да 
е полезен допълнителен източник на 
информация за компетентните органи, 
когато проверяват признаването на 
квалификации, придобити в други 
държави членки. Нивата, установени с 
оглед на функционирането на общата 
система, по принцип следва да не се 
използват повече като критерий за 
изключване на граждани на Съюза от 
приложното поле на Директива 
2005/36/ЕО, когато това би 
противоречало на принципа на обучение 
през целия живот.

предложения, когато е подходящо, на 
възможността за уеднаквяване на 
нивата в настоящата директива с
тези в Европейската 
квалификационна рамка, в срок от 2 
години след влизането в сила на 
настоящата директива. Тази оценка 
следва да включва и предложенията 
за даване на правно определение на 
Европейската система за трансфер 
на кредити в правото на Общността. 
Това може да бъде средство за повече 
прозрачност и съпоставимост на 
квалификациите и да е полезен 
допълнителен източник на информация 
за компетентните органи, когато 
проверяват признаването на 
квалификации, придобити в други 
държави членки. Нивата, установени с 
оглед на функционирането на общата 
система, по принцип следва да не се 
използват повече като критерий за 
изключване на граждани на Съюза от 
приложното поле на Директива 
2005/36/ЕО, когато това би 
противоречало на принципа на обучение 
през целия живот.

Or. en

Изменение 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) При отсъствие на хармонизация на 
минималните условия за обучението 
при достъп до професиите, обхванати от 
общата система, следва да се запази 
възможността приемащата държава 
членка да наложи компенсационна 
мярка. Тази мярка следва да бъде 
пропорционална и по-конкретно да 

(10) При отсъствие на хармонизация на 
минималните условия за обучението 
при достъп до професиите, обхванати от 
общата система, следва да се запази 
възможността приемащата държава 
членка да наложи компенсационна 
мярка. Тази мярка следва да бъде 
пропорционална и по-конкретно да 
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отчита знанията, уменията и 
компетенциите, придобити от заявителя 
по време на професионалния стаж или 
чрез обучение през целия живот. 
Решението за налагане на 
компенсационна мярка следва да е 
подробно мотивирано, за да позволява 
на заявителя да разбере по-добре 
положението си и да потърси съдебен 
контрол от националните съдилища в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО.

отчита знанията, уменията и 
компетенциите, придобити от заявителя 
по време на професионалния стаж или 
чрез удостоверение за обучение през 
целия живот, издадено от 
съответните компетентни органи.
Решението за налагане на 
компенсационна мярка следва да е 
подробно мотивирано, за да позволява 
на заявителя да разбере по-добре 
положението си и да потърси съдебен 
контрол от националните съдилища в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО.

Or. el

Обосновка

Много често обучението през целия живот се предоставя в рамките на неофициални 
образователни и обучителни програми и води до издаването на удостоверения, чието 
оценяване не винаги е възможно.

Изменение 121
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Системата на автоматично 
признаване на основата на 
хармонизирани минимални 
квалификационни изисквания зависи от 
навременното уведомяване за новите 
или променени удостоверения за 
професионални квалификации от 
държавите членки и тяхното 
публикуване от Комисията. В противен 
случай притежателите им нямат никакви 
гаранции, че ще могат да се възползват 
от автоматичното признаване. За повече 
прозрачност и улеснение при 
проверката на новозаявените звания, 
държавите членки следва да натоварят 
подходящ орган, например 

(12) Системата на автоматично 
признаване на основата на 
хармонизирани минимални 
квалификационни изисквания зависи от 
навременното уведомяване за новите 
или променени удостоверения за 
професионални квалификации от 
държавите членки и тяхното 
публикуване от Комисията. В противен 
случай притежателите им нямат никакви 
гаранции, че ще могат да се възползват 
от автоматичното признаване. За повече 
прозрачност и улеснение при 
проверката на новозаявените звания, 
държавите членки следва да докладва на 
Комисията за съответствието с 
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акредитационен съвет или 
министерство, с това да разглежда 
всяко уведомление и да докладва на 
Комисията за съответствието с 
Директива 2005/36/ЕО.

Директива 2005/36/ЕО.

Or. de

Изменение 122
Emma McClarkin

Предложение за директива
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) За автоматично признаване въз 
основа на хармонизирани минимални 
изисквания за обучение за здравните 
професии, държавите членки следва 
да имат право да предоставят 
частично освобождаване на лица, с 
изключение на ветеринарните
хирурзи, които са получили част от 
обучението си чрез курсове, които са 
най-малко на равностойно ниво и ако 
тази част от обучението вече е 
премината.
Частичното освобождаване 
обикновено не следва да продължава 
повече от една учебна година или 60 
кредита, като 60 кредита са 
необходимото изискване за 
завършване на една учебна година. По 
изключение частичното 
освобождаване може да продължи до 
две учебни години или 120 кредита.
При разглеждане на частичното 
освобождаване от курсове държавата 
членка следва да обмисли в пълна 
степен последиците за 
безопасността на пациентите. 

Or. en
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Обосновка

Хармонизираните минимални изисквания за обучение следва да бъдат достатъчно 
гъвкави, за да се избегне ненужното ограничаване на свободата на държавите членки 
да уреждат своите образователни системи. Частични изключения следва да бъдат 
вземани под внимание, когато вече е преминато съответното обучение.

Изменение 123
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) За да се повиши мобилността на 
здравните специалисти и 
едновременно с това да се насърчи 
ученето през целия живот и 
продължаващото обучение в интерес 
на пациентите, е необходимо да се 
създаде рамка за постепенното 
признаване на процедурите за 
продължаващо образование и 
обучение между държавите членки 
чрез обмен на информация и добри 
практики между тях. За тази цел 
компетентните органи в държавите 
членки предоставят публично 
достъпни доклади на Комисията и на 
другите държави членки относно 
процедурите им за продължаващо 
образование и обучение на здравни 
специалисти.

Or. en

Изменение 124
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка, преди да започнат 
обучението. Затова приемът за тези 
специалности следва да се обвърже с 
изискване за дванадесетгодишен
общообразователен курс или успешно 
положен изпит на равностойно ниво.

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка, преди да започнат 
обучението. Затова одобрението за 
прием за тези специалности зависи от 
държавите членки с цел подобряване 
на нивото на квалификациите и 
компетенциите на тези професии 
чрез завишаване на изискването за 
общообразователен курс преди приема 
в това обучение до дванадесет години
или успешно положен изпит на
равностойно ниво.

Or. en

Изменение 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
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технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка преди да започнат 
обучението. Затова приемът за тези 
специалности следва да се обвърже с 
изискване за дванадесетгодишен
общообразователен курс или успешно 
положен изпит на равностойно ниво.

технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка преди да започнат 
обучението. Затова приемът за тези 
специалности следва да се обвърже с 
изискване за най-малко десетгодишен
общообразователен курс или успешно 
положен изпит на равностойно ниво.

Or. de

Изменение 126
Barbara Weiler

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка преди да започнат 
обучението. Затова приемът за тези 
специалности следва да се обвърже с 
изискване за дванадесетгодишен 
общообразователен курс или успешно 

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка преди да започнат 
обучението. Затова приемът за тези 
специалности следва да се обвърже с 
изискване за дванадесетгодишен 
общообразователен курс или успешно 
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положен изпит на равностойно ниво. положен изпит на равностойно ниво.
Държавите членки трябва да 
гарантират достъпа и 
възможностите за израстване в 
професиите в областта на 
здравеопазването.

Or. de

Изменение 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка преди да започнат 
обучението. Затова приемът за тези 
специалности следва да се обвърже с 
изискване за дванадесетгодишен 
общообразователен курс или успешно 
положен изпит на равностойно ниво.

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка преди да започнат 
обучението.

Or. de

Изменение 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка преди да започнат 
обучението. Затова приемът за тези 
специалности следва да се обвърже с 
изискване за дванадесетгодишен 
общообразователен курс или успешно 
положен изпит на равностойно ниво.

(15) Професиите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ значително 
се промениха през изминалите три 
десетилетия: здравеопазването в 
Общността, използването на по-сложни 
терапии и непрекъснато развиващите се 
технологии предполагат капацитет за 
поемане на по-големи отговорности от 
медицинските сестри с общ профил и 
акушерките. За да бъдат подготвени да 
отговорят на такива сложни изисквания 
на здравеопазването, студентите в 
специалностите „медицинска сестра с 
общ профил“ и „акушерка“ трябва да 
притежават солидна общообразователна 
подготовка, като решаващо значение 
има качеството и съдържанието на 
обучението, които непрестанно 
трябва да се привеждат в 
съответствие с
предизвикателствата.

Or. de

Обосновка

Директивата координира минималните изисквания за обучение. Чрез изчисляването на 
годините и часовете съгласно член 31, параграф 3, първа алинея те са вече повишени, 
както при лекарите например. Подобно на лекарите, при които различните 
образователни системи в държавите членки се вземат предвид чрез намаляване на 
минималната продължителност на обучението в години, и при медицинските сестри 
с общ профил е необходимо отчитане на различните образователни системи.

Изменение 129
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С оглед опростяване на системата 
за автоматично признаване на 
специалностите „лекар“ и „лекар по 
дентална медицина“, тези специалности 
следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, ако са общи в 
най-малко една трета от държавите 
членки.

(16) С оглед опростяване на системата 
за автоматично признаване на всички 
специалности „лекар“, „лекар по 
дентална медицина“, „фармацевт“ и
„ветеринарен лекар“, тези 
специалности следва да бъдат обхванати 
от Директива 2005/36/ЕО, ако са общи в 
най-малко една трета от държавите 
членки.

Or. fr

Изменение 130
Phil Prendergast

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед опростяване на системата за 
автоматично признаване на 
специалностите „лекар“ и „лекар по 
дентална медицина“, тези специалности 
следва да бъдат обхванати от Директива 
2005/36/ЕО, ако са общи в най-малко 
една трета от държавите членки.

С оглед опростяване на системата за 
автоматично признаване на 
специалностите „лекар“, „лекар по 
дентална медицина“, „ветеринарен 
лекар“ и „фармацевт“, тези 
специалности следва да бъдат обхванати 
от Директива 2005/36/ЕО, ако са общи в 
най-малко една трета от държавите 
членки.

Or. en

Изменение 131
Aнтония Първанова

Предложение за директива
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Мобилността на здравните 



AM\913241BG.doc 39/125 PE496.438v01-00

BG

специалисти следва също така да се 
разглежда в по-широкия контекст на 
европейската работна сила в 
областта на здравеопазването, на 
която следва да се обърне внимание 
със специална стратегия на 
европейско равнище и в 
сътрудничество с държавите членки, 
за да се гарантира най-високо ниво на 
защита на пациентите и 
потребителите, като същевременно 
се запази финансовата и 
организационната устойчивост на 
националните системи за 
здравеопазване.

Or. en

Изменение 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Директива 2005/36/ЕО следва да 
насърчава по-непосредственото 
признаване на квалификациите за онези 
професии, които в момента не се 
ползват от него. Това следва да отчита 
правомощията на държавите членки да 
вземат решения относно 
квалификацията, която се изисква за 
упражняването на професии на тяхна 
територия, както и за съдържанието и 
уредбата на техните системи на 
образование и професионално обучение. 
Професионалните сдружения и 
организации, които са представителни 
на национално ниво и на нивото на 
Съюза, следва да имат възможност да 
предлагат общи принципи на обучение. 
Това следва да е под формата на общ 
изпит като условие за придобиване на 
професионална квалификация или на 

(18) Директива 2005/36/ЕО следва да 
насърчава по-непосредственото 
признаване на квалификациите за онези 
професии, които в момента не се 
ползват от него. Това следва да отчита 
правомощията на държавите членки да 
вземат решения относно 
квалификацията, която се изисква за 
упражняването на професии на тяхна 
територия, както и за съдържанието и 
уредбата на техните системи на 
образование и професионално обучение. 
Преди въвеждането на такива 
принципи на обучение държавите 
членки следва да проверят 
възможните алтернативи, които 
съществуват по-специално в 
държавите членки с професионално 
обучение. Професионалните сдружения 
и организации, които са представителни 
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учебни програми на основата на общ 
набор от знания, умения и компетенции. 
Получените при такива общи рамки на 
обучение квалификации следва 
автоматично да се признават от 
държавите членки.

на национално ниво и на нивото на 
Съюза, следва също да имат 
възможност да предлагат общи 
принципи на обучение. Това следва да е 
под формата на общ изпит като условие 
за придобиване на професионална 
квалификация или на учебни програми 
на основата на общ набор от знания, 
умения и компетенции. Получените при 
такива общи рамки на обучение 
квалификации следва автоматично да се 
признават от държавите членки. 

Or. de

Обосновка

Укрепване на системите, съчетаващи обучението в училище и на работното място.

Изменение 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Директива 2005/36/ЕО следва да 
насърчава по-непосредственото 
признаване на квалификациите за онези 
професии, които в момента не се 
ползват от него. Това следва да отчита 
правомощията на държавите членки да 
вземат решения относно 
квалификацията, която се изисква за 
упражняването на професии на тяхна 
територия, както и за съдържанието и 
уредбата на техните системи на 
образование и професионално обучение. 
Професионалните сдружения и 
организации, които са 
представителни на национално ниво 
и на нивото на Съюза, следва да имат 
възможност да предлагат общи 
принципи на обучение. Това следва да 
е под формата на общ изпит като 

(18) Директива 2005/36/ЕО следва да 
насърчава по-непосредственото 
признаване на квалификациите за онези 
професии, които в момента не се 
ползват от него. Това следва да отчита 
правомощията на държавите членки да 
вземат решения относно 
квалификацията, която се изисква за 
упражняването на професии на тяхна 
територия, както и за съдържанието и 
уредбата на техните системи на 
образование и професионално обучение. 
Ключов елемент за ниската 
младежка безработица са системите, 
съчетаващи обучението в училище и 
на работното място, тъй като те са 
съобразени с изискванията на пазара 
на труда. Това осигурява лесен преход 
от обучението към професионалния 
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условие за придобиване на 
професионална квалификация или на 
учебни програми на основата на общ 
набор от знания, умения и 
компетенции. Получените при 
такива общи рамки на обучение 
квалификации следва автоматично да 
се признават от държавите членки.

живот. Когато поради това в 
регламентирана професия следва да 
бъдат създадени общи принципи на 
обучение, за които в дадена държава 
членка вече съществува комбинирана 
система на обучение, то общите 
принципи на обучение следва да се 
основават на този концептуален 
подход при спазване на 
съществуващия в съответната 
държава членка стандарт.

Or. de

Изменение 134
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Общите рамки за обучение също 
следва да позволяват на 
регламентираните професии, които 
са обект на процедура за 
автоматично признаване въз основа 
на съгласуване на минималните 
изисквания за обучение от дял ІІІ, 
глава ІІІ и чиито нови специалности 
не се ползват от тази процедура за 
автоматично признаване, да могат да 
ги признават въз основа на същите 
автоматични процедури.

Or. fr

Изменение 135
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите. 
Проверката на нивото на владеене на 
език обаче следва да е разумна и 
необходима за съответните работни 
места и не следва да е основание за 
изключване на специалисти от пазара на 
труда на приемащата държава членка.

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите и 
потребителите. Проверката на нивото 
на владеене на език обаче следва да е 
разумна и необходима за съответните 
работни места и не следва по принцип 
да е основание за изключване на 
специалисти от пазара на труда на 
приемащата държава членка. 
Определението за разумна и 
необходима проверка се определя 
съвместно от компетентните органи 
и националните социални партньори 
в рамките на даден сектор.

Or. en

Изменение 136
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите. 
Проверката на нивото на владеене на 
език обаче следва да е разумна и 

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи 
особено в интерес на безопасността на 
пациентите. Проверката на нивото на 
владеене на език обаче следва да е 
разумна и необходима за определени 



AM\913241BG.doc 43/125 PE496.438v01-00

BG

необходима за съответните работни 
места и не следва да е основание за 
изключване на специалисти от пазара на 
труда на приемащата държава членка.

професии, свързани с общественото 
здраве и безопасността на 
пациентите, но не следва да е 
основание за изключване на 
специалисти от пазара на труда на 
приемащата държава членка.

Or. en

Обосновка

Уточняване на разпоредбите, свързани с проверките на нивото на владеене на език.

Изменение 137
Constance Le Grip

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите. 
Проверката на нивото на владеене на 
език обаче следва да е разумна и 
необходима за съответните работни 
места и не следва да е основание за 
изключване на специалисти от пазара на 
труда на приемащата държава членка.

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите. Ролята 
на компетентния орган е да провери 
нивото на владеене на език на 
специалистите за целите на 
упражняваната от тях 
професионална дейност. Проверката 
на нивото на владеене на език обаче 
следва да е разумна и необходима за 
съответните работни места и не следва 
да е основание за изключване на 
специалисти от пазара на труда на 
приемащата държава членка.

Or. en
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Обосновка

Необходимостта от изясняване на ролята на компетентния орган трябва да бъде 
припомнена и уточнена.

Изменение 138
Emma McClarkin

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите. 
Проверката на нивото на владеене на 
език обаче следва да е разумна и 
необходима за съответните работни 
места и не следва да е основание за 
изключване на специалисти от пазара на
труда на приемащата държава членка.

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясно задължение
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациента. Когато 
може да има последици за 
безопасността на пациента, 
държавите членки могат да 
предоставят правото за провеждане 
или наблюдение на проверките на 
нивото на владеене на език на 
компетентните органи или могат да 
изберат работодателите или други 
организации, които да ги извършват. 
Проверката на нивото на владеене на 
език обаче следва да е разумна и 
необходима за съответните работни 
места и не следва да е основание за 
изключване на специалисти от пазара на 
труда на приемащата държава членка.

Or. en

Изменение 139
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите. 
Проверката на нивото на владеене на 
език обаче следва да е разумна и 
необходима за съответните работни 
места и не следва да е основание за 
изключване на специалисти от пазара 
на труда на приемащата държава 
членка.

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите и 
потребителите. Ролята на 
компетентния орган е да провери 
нивото на владеене на език на 
специалистите за целите на 
упражняваната от тях 
професионална дейност. Проверките 
на нивото на владеене на език, 
извършени от или под надзора на 
компетентния орган, не следва да 
засягат последващата възможност 
на работодателите да извършват 
обичайните процедури за подбор на 
кадри, за да определят 
професионалната пригодност за 
заемане на определената длъжност, 
за която се кандидатства. Проверката 
на нивото на владеене на език обаче 
следва да е разумна и необходима за 
съответните работни места. 
Определението за разумна и 
необходима проверка се определя 
съвместно от компетентните органи 
и националните социални партньори 
в рамките на даден сектор. В случай 
че за дадена професия няма 
компетентен орган, държавите 
членки следва да гарантират 
наличието на признат орган, който 
може да извърши проверката на 
нивото на владеене на език.

Or. en
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Изменение 140
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите.
Проверката на нивото на владеене на 
език обаче следва да е разумна и 
необходима за съответните работни 
места и не следва да е основание за 
изключване на специалисти от пазара на 
труда на приемащата държава членка.

(19) Директива 2005/36/ЕО вече 
предвижда ясни задължения 
специалистите да притежават 
необходимите езикови умения. 
Преразглеждането на това задължение 
разкри необходимост от изясняване на 
ролята на компетентните органи и 
работодателите особено в интерес на 
безопасността на пациентите. Липсата 
на доказателства за достатъчно ниво 
на владеене на език не следва да е 
основание за изключване на 
специалисти от пазара на труда на 
приемащата държава членка, особено за 
професии в областта на 
здравеопазването, безопасността на 
пациентите или общественото 
здраве.

Or. en

Изменение 141
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Държавите членки могат да 
изискват специалистите от други 
държави членки да демонстрират 
непрекъснато професионално 
развитие само, когато приемащата 
държава членка изисква от 
собствените си граждани да 
осъществяват непрекъснато 
професионално развитие.
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Изменение 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Дипломираните лица, които 
желаят да преминат платен стаж в 
друга държава членка, където такъв 
стаж е възможен, следва да бъдат 
обхванати от Директива 2005/36/ЕО, 
с оглед по-голямата им мобилност. 
Необходимо е също така да се 
предвиди признаване на техния стаж 
от държавата членка по произход.

Заличава се

Or. el

Обосновка

По отношение на признаването на стаж, проведен в друга държава членка, 
заинтересованите лица нямат професионална квалификация и следователно не 
попадат в обхвата на настоящата директива.

Изменение 143
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат платен стаж в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат стаж в друга държава 
членка, където такъв стаж е възможен, 
следва да бъдат обхванати от Директива 
2005/36/ЕО, с оглед по-голямата им 
мобилност. Необходимо е също така да 
се предвиди признаване на техния стаж 
от държавата членка по произход.
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произход.

Or. en

Изменение 144
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Дипломираните лица, които желаят
да преминат платен стаж в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход.

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат стаж, предвиден в рамките 
на обучение с цел подготовка за 
регламентирана професия, независимо 
от нивото и характера на
предоставеното възнаграждение, в 
друга държава членка, където такъв 
стаж е възможен, следва да бъдат 
обхванати от Директива 2005/36/ЕО, с 
оглед по-голямата им мобилност. 
Необходимо е също така да се предвиди 
признаване на техния стаж от държавата 
членка по произход.

Or. fr

Изменение 145
Constance Le Grip

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат платен стаж в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат стаж в друга държава 
членка, където такъв стаж е възможен, 
следва да бъдат обхванати от Директива 
2005/36/ЕО, с оглед по-голямата им 
мобилност. Необходимо е също така да 
се предвиди признаване на техния стаж 
от държавата членка по произход. Чрез 



AM\913241BG.doc 49/125 PE496.438v01-00

BG

произход. увеличаване на обхвата си по 
отношение на частично 
квалифицираните специалисти, 
настоящата директива обаче следва 
също да гарантира зачитане на 
основните социални права, определени 
в член 151 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, който дава гаранции, че Съюзът 
има за цел насърчаването на по-добри 
условия на труд. Следователно 
директивата следва да създаде 
качествена рамка под формата на 
минимални условия за изпълнение, за 
да попадне под нейния обхват.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се обяснят причините за корекцията, 
предложена в член 55а.

Изменение 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат платен стаж в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход.

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат стаж в друга държава 
членка, където такъв стаж е възможен, 
следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се гарантира признаване 
на техния стаж от държавата членка по 
произход.

Or. de

Обосновка

В някои професии е обичайно да се провежда задължителен неплатен стаж. Но 
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липсата на официално признаване на неплатения стаж не следва да е в ущърб на 
лицата, които го провеждат.

Изменение 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат платен стаж в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход. 

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат стаж, предвиден в рамките 
на обучение с цел подготовка за 
регламентирана професия, в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход. Държавата членка по 
произход може обаче да ограничи 
максималната продължителност на 
стаж, преминат в друга държава 
членка, при условие че той се изисква 
за предоставянето на достъп до 
регламентирана професия в 
държавата членка по произход. 
Признаването на стажа не замества 
изпита, необходим за предоставянето 
на достъп до професията.

Or. de

Обосновка

Тук не следва да бъдат изключвани неплатените стажове в рамките на 
професионалното обучение. Наред с насърчаването на мобилността, следва да се 
запази и качеството при предоставянето на достъп до професията. Поради това 
стажът не следва да замества изпита, необходим за предоставянето на достъп до 
професията.
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Изменение 148
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат платен стаж в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход.

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат стаж, включен в рамките 
на програмата за обучение с цел 
подготовка за регламентирана 
професия и който обуславя 
валидността на професионалната 
квалификация, в друга държава членка, 
където такъв стаж е възможен, следва да 
бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход.

Or. fr

Изменение 149
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат платен стаж в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход.

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат стаж в друга държава 
членка, където такъв стаж е възможен, 
следва да бъдат обхванати от Директива 
2005/36/ЕО, с оглед по-голямата им 
мобилност. Необходимо е също така да 
се предвиди признаване на техния стаж 
от държавата членка по произход.

Or. es
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Обосновка

Позоваването на платените стажове следва да се заличи, тъй като в Испания няма 
традиция за подобни стажове и настоящата икономическа обстановка ще попречи на 
въвеждането на подобна промяна. Липсата на прецизност по отношение на 
платените стажове ще доведе до множество проблеми при въвеждането им. 
Следователно ако това позоваване трябва да се запази, директивата ще трябва да 
определи по-точно дали стажовете да се заплащат по определена таблица и дали 
държавите са задължени или не да поемат всички социални осигуровки.

Изменение 150
Catherine Stihler

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат платен стаж в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход.

(20) Дипломираните лица, които желаят 
да преминат платен стаж, който 
осигурява на обучаемия известни 
професионални права и представлява 
част от обучението за дадена 
регламентирана професия в друга 
държава членка, където такъв стаж е 
възможен, следва да бъдат обхванати от 
Директива 2005/36/ЕО, с оглед по-
голямата им мобилност. Необходимо е 
също така да се предвиди признаване на 
техния стаж от държавата членка по 
произход.

Or. en

Изменение 151
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 20а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Стажовете се отличават от 
частичния достъп и поради това член 
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4 не се прилага към тях.

Or. en

Изменение 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Директива 2005/36/ЕО предвижда 
изграждането на система от национални 
контактни точки. Поради влизането в 
сила на Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 година относно 
услугите на вътрешния пазар24 и 
създаването на единични звена за 
контакт по тази Директива, съществува 
риск от застъпване. Затова 
националните контактни точки, 
създадени в съответствие с 
Директива 2005/36/ЕО следва да се 
превърнат в центрове за съдействие, 
които следва да насочат дейността си 
към предоставянето на консултации на 
гражданите, включително в личен 
контакт, с оглед на това всекидневното 
прилагане на правилата на вътрешния 
пазар към отделните случаи на 
граждани да се следи на национално 
ниво.

(21) Директива 2005/36/ЕО предвижда 
изграждането на система от национални 
контактни точки. Поради влизането в 
сила на Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 година относно 
услугите на вътрешния пазар24 и 
създаването на единични звена за 
контакт по тази Директива, съществува 
риск от застъпване. Затова 
националните контактни точки, 
създадени в съответствие с 
Директива 2005/36/ЕО следва да се 
превърнат например в центрове за 
съдействие, които следва да насочат 
дейността си към предоставянето на 
консултации на гражданите, 
включително в личен контакт, с оглед 
на това всекидневното прилагане на 
правилата на вътрешния пазар към 
отделните случаи на граждани да се 
следи на национално ниво.

Or. de

Изменение 153
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Макар и Директивата да предвижда 
вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в 
съответствие с Директива 
2005/36/ЕО. Това следва да се прилага 
и към ветеринарните лекари, освен 
ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 
държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда вече няма право на 
преместване в друга държава членка. 
Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 
права по Директива 2005/36/ЕО или е 
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

(22) Макар и Директивата да предвижда 
вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Настоящата 
директива въвежда конкретен 
механизъм за предупреждение. Всички 
държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда вече се счита за 
негоден да практикува. 
Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 
права по Директива 2005/36/ЕО или е 
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

Or. en
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Изменение 154
Emma McClarkin

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Макар и Директивата да предвижда 
вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в съответствие 
с Директива 2005/36/ЕО. Това следва да 
се прилага и към ветеринарните лекари, 
освен ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 
държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда вече няма право на 
преместване в друга държава членка. 
Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 
права по Директива 2005/36/ЕО или е
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

(22) Макар и Директивата да предвижда 
вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в съответствие 
с Директива 2005/36/ЕО, както и за 
специалистите, които имат 
отношение към безопасността на 
пациента и подлежат на общата 
система за признаване съгласно дял 
III, глави I и II. Това следва да се 
прилага и към ветеринарните лекари, 
освен ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 
държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда вече няма право на 
преместване в друга държава членка, а 
също така да практикува или когато 
чрез дисциплинарни мерки са 
наложени ограничения върху 
професионалните способности да 
практикува, или ако даден 
специалист е използвал или се е 
опитал да използва невярна 
информация при кандидатстване за 
признаване на неговите/нейни 
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квалификации. Предупреждението 
следва да се задейства чрез ИСВП, 
независимо от това дали специалистът е 
упражнявал права по Директива 
2005/36/ЕО или е подал заявление за 
признаване на професионални 
квалификации чрез издаване на 
Европейска професионална карта или 
чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

Or. en

Изменение 155
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Макар и Директивата да предвижда 
вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в съответствие 
с Директива 2005/36/ЕО. Това следва да 
се прилага и към ветеринарните лекари, 
освен ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 

(22) Макар и Директивата да предвижда 
вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в съответствие 
с Директива 2005/36/ЕО. Това следва да 
се прилага и към ветеринарните лекари, 
освен ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 
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държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда вече няма право на 
преместване в друга държава членка. 
Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 
права по Директива 2005/36/ЕО или е 
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда е лишен или 
ограничен в правото си да упражнява 
професията си както в държавата 
членка по произход, така и в друга 
държава членка, в резултат на 
окончателното решение на 
компетентен орган. По същия начин 
държавите членки следва също да 
бъдат предупреждавани, когато даден 
специалист е използвал или се е 
опитал да използва подправени 
документи при кандидатстването си 
за признаване на неговите/нейни 
квалификации. Предупреждението
следва да се задейства чрез ИСВП, 
независимо от това дали специалистът е 
упражнявал права по Директива 
2005/36/ЕО или е подал заявление за 
признаване на професионални 
квалификации чрез издаване на 
Европейска професионална карта или 
чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

Or. en

Обосновка

Изясняване на прилагането на механизма за предупреждение.

Изменение 156
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Макар и Директивата да предвижда (22) Макар и Директивата да предвижда 
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вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в съответствие
с Директива 2005/36/ЕО. Това следва да 
се прилага и към ветеринарните лекари, 
освен ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 
държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда вече няма право на 
преместване в друга държава членка.
Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 
права по Директива 2005/36/ЕО или е 
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в съответствие 
с Директива 2005/36/ЕО. Това следва да 
се прилага и към ветеринарните лекари, 
освен ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 
държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда, след 
окончателното решение от съдебна 
инстанция или компетентен орган, 
получи ограничение или забрана 
постоянно или временно да 
упражнява своята професия.
Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 
права по Директива 2005/36/ЕО или е 
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

Or. en
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Изменение 157
Phil Prendergast

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Макар и Директивата да предвижда 
вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО. 
Това следва да се прилага и към 
ветеринарните лекари, освен ако 
държавите членки вече са задействали 
механизма за предупреждение в 
съответствие с Директива 2006/123/ЕО. 
Всички държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда вече няма право 
на преместване в друга държава 
членка. Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 
права по Директива 2005/36/ЕО или е 
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

(22) Макар и Директивата да предвижда 
вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
професии, уреден в съответствие с 
Директива 2005/36/ЕО. Това следва да 
се прилага и към ветеринарните лекари, 
освен ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 
държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист е 
лишен временно или за постоянно от 
правото да практикува в своята 
приемаща държава членка или в 
държава членка по произход. 
Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 
права по Директива 2005/36/ЕО или е 
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.
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Or. en

Изменение 158
Marian Harkin

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Макар и Директивата да предвижда 
вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, които се ползват от 
автоматично признаване в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО. 
Това следва да се прилага и към 
ветеринарните лекари, освен ако 
държавите членки вече са задействали 
механизма за предупреждение в 
съответствие с Директива 2006/123/ЕО. 
Всички държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист 
поради дисциплинарна мярка или 
осъдителна присъда вече няма право 
на преместване в друга държава 
членка. Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 
права по Директива 2005/36/ЕО или е 
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 

(22) Макар и Директивата да предвижда 
вече подробни задължения за държавите 
членки относно обмена на информация, 
тези задължения следва да бъдат 
подсилени. Държавите членки следва не 
само да реагират на молби за 
информация, но и да предупреждават 
други държави членки проактивно. Тази 
система за предупреждаване следва да 
бъде сходна с предвидената по 
Директива 2006/123/ЕО. Необходим е 
обаче специфичен механизъм за 
предупреждение за здравните 
специалисти, уреден в съответствие с 
Директива 2005/36/ЕО. Това следва да 
се прилага и към ветеринарните лекари, 
освен ако държавите членки вече са 
задействали механизма за 
предупреждение в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО. Всички 
държави членки следва да бъдат 
предупредени, ако даден специалист е 
лишен временно или за постоянно от 
правото да практикува или ако са му 
наложени ограничения за 
практикуване, или условия върху 
правото да практикува в своята в 
приемаща държава членка или 
държава членка по произход. 
Предупреждението следва да се 
задейства чрез ИСВП, независимо от 
това дали специалистът е упражнявал 
права по Директива 2005/36/ЕО или е 
подал заявление за признаване на 
професионални квалификации чрез 
издаване на Европейска професионална 
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съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

карта или чрез друг метод, предвиден в 
Директивата. Процедурата за 
предупреждаване следва да бъде 
съобразена с правото на Съюза за 
защита на личните данни и други 
основни права.

Or. en

Изменение 159
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Една от основните трудности, с 
които се сблъсква гражданинът, желаещ 
да работи в друга държава членка, е 
сложността и несигурността на 
административните процедури, с които 
трябва да се съобрази. Директива 
2006/123/ЕО вече задължава държавите 
членки да осигуряват лесен достъп до 
информация и извършване на 
процедурите чрез единичните звена за 
контакт. Гражданите, които желаят 
признаване на своите квалификации в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО 
могат вече да ползват единичните звена 
за контакт, ако са обхванати от 
Директива 2006/123/ЕО. Търсещите 
работа обаче и здравните работници не 
са обхванати от Директива 2006/123/ЕО 
и наличната информация остава 
оскъдна. Затова е необходимо да се 
конкретизира тази информация от 
гледната точка на потребителя и да се
гарантира, че тази информация ще бъде 
лесно достъпна. Важно е също така 
държавите членки не само да поемат 
отговорността на национално равнище, 
но и да сътрудничат помежду си и с 
Комисията, за да се гарантира, че 
специалистите в целия Съюз имат лесен 

(23) Една от основните трудности, с 
които се сблъсква гражданинът, желаещ 
да работи в друга държава членка, е 
сложността и несигурността на 
административните процедури, с които 
трябва да се съобрази. Директива 
2006/123/ЕО вече задължава държавите 
членки да осигуряват лесен достъп до 
информация и извършване на 
процедурите чрез единичните звена за 
контакт. Гражданите, които желаят 
признаване на своите квалификации в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО 
могат вече да ползват единичните звена 
за контакт, ако са обхванати от 
Директива 2006/123/ЕО. Търсещите 
работа обаче и здравните работници не 
са обхванати от Директива 2006/123/ЕО 
и наличната информация остава 
оскъдна. Затова е необходимо да се 
конкретизира тази информация от 
гледната точка на потребителя и да се 
гарантира, че тази информация ще бъде 
лесно достъпна. Важно е също така 
държавите членки не само да поемат 
отговорността на национално равнище, 
но и да сътрудничат помежду си и с 
Комисията, за да се гарантира, че 
специалистите в целия Съюз имат лесен 
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достъп до съобразена с потребителя и 
многоезична информация и 
процедурата, която ги засяга ще бъде 
доведена докрай от единичните звена за 
контакт. Следва да се предоставят 
връзки чрез други сайтове в Интернет, 
като например портала „Your Europe“.

достъп до съобразена с потребителя и 
многоезична информация (поне на 
езика на държавата по произход и на 
приемащата държава) и процедурата, 
която ги засяга ще бъде доведена докрай 
от единичните звена за контакт. Следва 
да се предоставят връзки чрез други 
сайтове в Интернет, като например 
портала „Your Europe“.

Or. en

Изменение 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Една от основните трудности, с 
които се сблъсква гражданинът, желаещ 
да работи в друга държава членка, е 
сложността и несигурността на 
административните процедури, с които 
трябва да се съобрази. 
Директива 2006/123/ЕО вече задължава 
държавите членки да осигуряват лесен 
достъп до информация и извършване на 
процедурите чрез единичните звена за 
контакт. Гражданите, които желаят 
признаване на своите квалификации в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО 
могат вече да ползват единичните звена 
за контакт, ако са обхванати от 
Директива 2006/123/ЕО. Търсещите 
работа обаче и здравните работници не 
са обхванати от Директива 2006/123/ЕО 
и наличната информация остава 
оскъдна. Затова е необходимо да се 
конкретизира тази информация от 
гледната точка на потребителя и да се 
гарантира, че тази информация ще бъде 
лесно достъпна. Важно е също така 
държавите членки не само да поемат 
отговорността на национално равнище, 

(23) Една от основните трудности, с 
които се сблъсква гражданинът, желаещ 
да работи в друга държава членка, е 
сложността и несигурността на 
административните процедури, с които
трябва да се съобрази. 
Директива 2006/123/ЕО вече задължава 
държавите членки да осигуряват лесен 
достъп до информация и извършване на 
процедурите чрез единичните звена за 
контакт. Гражданите, които желаят 
признаване на своите квалификации в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО 
могат вече да ползват единичните звена 
за контакт, ако са обхванати от 
Директива 2006/123/ЕО. Търсещите 
работа обаче и здравните работници не 
са обхванати от Директива 2006/123/ЕО 
и наличната информация остава 
оскъдна. Затова е необходимо да се 
конкретизира тази информация от 
гледната точка на потребителя и да се 
гарантира, че тази информация ще бъде 
лесно достъпна. Важно е също така 
държавите членки не само да поемат 
отговорността на национално равнище, 
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но и да сътрудничат помежду си и с 
Комисията, за да се гарантира, че 
специалистите в целия Съюз имат лесен 
достъп до съобразена с потребителя и 
многоезична информация и 
процедурата, която ги засяга ще бъде 
доведена докрай от единичните звена за 
контакт. Следва да се предоставят 
връзки чрез други сайтове в Интернет, 
като например портала „Your Europe“.

но и да сътрудничат помежду си и с 
Комисията, за да се гарантира, че 
специалистите в целия Съюз имат лесен 
достъп до съобразена с потребителя и 
многоезична информация и 
процедурата, която ги засяга ще бъде 
доведена докрай от единичните звена за 
контакт по възможно най-опростен 
начин, например в рамките на 
обхвата на Директива 2005/36/ЕО. 
Следва да се предоставят връзки чрез 
други сайтове в Интернет, като 
например портала „Your Europe“.

Or. de

Изменение 161
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
критериите за изчисляване на 
таксите, свързани с Европейската 
професионална карта, уточняването 
на подробностите по 
документацията, необходима за 
Европейската професионална карта,
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, уточнението 
на знанията и уменията за лекарите, 
медицинските сестри с общ профил, 

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, приспособяването на 
списъците от дейности по 
приложение ІV, адаптирането на 
минималните периоди на обучение за 
специализираното обучение на лекари и 
лекари по дентална медицина, 
включването в точка 5.1.3 от 
приложение V на нови медицински 
специалности, измененията в списъка по 
точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 и 5.6.1 от 
приложение V, включването в 
точка 5.3.3 от приложение V на нови 
специалности в денталната медицина и 
определянето на условията за прилагане 
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лекарите по дентална медицина, 
ветеринарните лекари, акушерките, 
фармацевтите и архитектите, 
адаптирането на минималните 
периоди на обучение за 
специализираното обучение на лекари и 
лекари по дентална медицина, 
включването в точка 5.1.3 от 
приложение V на нови медицински 
специалности, измененията в списъка по 
точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 и 5.6.1 от 
приложение V, включването в 
точка 5.3.3 от приложение V на нови 
специалности в денталната медицина и 
определянето на условията за прилагане 
на общи изпити в обучението. От 
особено значение е Комисията да
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигурява едновременно, навременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

на общи рамки на обучение. От особено 
значение е Комисията да гарантира 
провеждането на подходящи 
консултации с експерти на европейско 
и национално равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигурява прозрачно, едновременно, 
навременно и подходящо предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. de

Обосновка

Съгласно член 166 от ДФЕС за определянето на съдържанието в професионалното 
обучение отговарят държавите членки.

Изменение 162
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
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съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
критериите за изчисляване на таксите, 
свързани с Европейската професионална 
карта, уточняването на подробностите 
по документацията, необходима за 
Европейската професионална карта, 
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, уточнението на 
знанията и уменията за лекарите, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
ветеринарните лекари, акушерките, 
фармацевтите и архитектите, 
адаптирането на минималните периоди 
на обучение за специализираното 
обучение на лекари и лекари по 
дентална медицина, включването в 
точка 5.1.3 от приложение V на нови 
медицински специалности, измененията 
в списъка по точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1,
5.5.1 и 5.6.1 от приложение V, 
включването в точка 5.3.3 от 
приложение V на нови специалности в 
денталната медицина и определянето 
на условията за прилагане на общи 
изпити в обучението. От особено 
значение е Комисията да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигурява едновременно, навременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
критериите за изчисляване на таксите, 
свързани с Европейската професионална 
карта, уточняването на подробностите 
по документацията, необходима за 
Европейската професионална карта и 
определянето на условията за 
прилагане на общи рамки за обучение 
и определянето на условията за 
провеждане на общи изпити в 
обучението. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа, 
включително на експертно ниво, 
както и по време на съответния 
форум или форуми на 
заинтересованите лица съгласно 
предвиденото в член 57в (нов). По-
специално следва да се проведат 
консултации със специалистите в 
съответствие с член 58а (нов), а 
техните предложения да се добавят 
към делегираните актове относно,
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, уточнението на 
знанията и уменията за лекарите, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
ветеринарните лекари, акушерките, 
фармацевтите и архитектите, 
адаптирането на минималните периоди 
на обучение за специализираното 
обучение на лекари и лекари по 
дентална медицина, включването в 
точка 5.1.3 от приложение V на нови 
медицински специалности, измененията 
в списъка по точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 и 5.6.1 от приложение V, и
включването в точка 5.3.3 от 
приложение V на нови специалности в 
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денталната медицина. При подготовката 
и съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно, навременно и подходящо 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 163
Emma McClarkin

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
критериите за изчисляване на 
таксите, свързани с Европейската 
професионална карта, уточняването на 
подробностите по документацията, 
необходима за Европейската 
професионална карта, приспособяването 
на списъците от дейности по 
приложение ІV, адаптирането на точки 
5.1.1—5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 и 5.7.1 от приложение V, 
уточнението на знанията и уменията за 
лекарите, медицинските сестри с общ 
профил, лекарите по дентална 
медицина, ветеринарните лекари, 
акушерките, фармацевтите и 
архитектите, адаптирането на 
минималните периоди на обучение за 
специализираното обучение на лекари и 
лекари по дентална медицина, 
включването в точка 5.1.3 от 

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, уточняването на 
подробностите по документацията, 
необходима за Европейската 
професионална карта, приспособяването 
на списъците от дейности по 
приложение ІV, адаптирането на точки 
5.1.1—5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 и 5.7.1 от приложение V, 
уточнението на знанията и уменията за 
лекарите, медицинските сестри с общ 
профил, лекарите по дентална 
медицина, ветеринарните лекари, 
акушерките, фармацевтите и 
архитектите, адаптирането на 
минималните периоди на обучение за 
специализираното обучение на лекари и 
лекари по дентална медицина, 
включването в точка 5.1.3 от 
приложение V на нови медицински 
специалности, измененията в списъка по 
точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 и 5.6.1 от 
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приложение V на нови медицински 
специалности, измененията в списъка по 
точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 и 5.6.1 от 
приложение V, включването в точка 
5.3.3 от приложение V на нови 
специалности в денталната медицина 
определянето на условията за прилагане 
на общи изпити в обучението. От 
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа,
включително на експертно ниво. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигурява едновременно, навременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

приложение V, включването в точка 
5.3.3 от приложение V на нови 
специалности в денталната медицина 
определянето на условията за прилагане 
на общи изпити в обучението. От 
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи представяния и
консултации, включително на
експерти, както на европейско, така 
и на национално ниво. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигурява едновременно, 
навременно, прозрачно и подходящо 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Когато действа чрез делегирани актове, Комисията трябва да гарантира 
провеждането на подходящи консултации със съответните заинтересовани страни и 
засегнатите организации. Това е необходимо, за да се осигури хармонизиран и плавен 
процес на прозрачност и взаимодействие при изпълнение на решенията на равнището
на ЕС.

Изменение 164
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
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критериите за изчисляване на таксите, 
свързани с Европейската професионална 
карта, уточняването на подробностите 
по документацията, необходима за 
Европейската професионална карта, 
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, уточнението на 
знанията и уменията за лекарите, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
ветеринарните лекари, акушерките, 
фармацевтите и архитектите, 
адаптирането на минималните периоди 
на обучение за специализираното 
обучение на лекари и лекари по 
дентална медицина, включването в 
точка 5.1.3 от приложение V на нови 
медицински специалности, измененията 
в списъка по точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 и 5.6.1 от приложение V, 
включването в точка 5.3.3 от 
приложение V на нови специалности в 
денталната медицина определянето на 
условията за прилагане на общи изпити 
в обучението. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на експертно ниво. При подготовката и 
съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно, навременно и подходящо 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

критериите за изчисляване на таксите, 
свързани с Европейската професионална 
карта, уточняването на подробностите 
по документацията, необходима за 
Европейската професионална карта, 
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, уточнението на 
знанията и уменията за лекарите, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
ветеринарните лекари, акушерките, 
фармацевтите и архитектите, 
адаптирането на минималните периоди 
на обучение за специализираното 
обучение на лекари и лекари по 
дентална медицина, включването в 
точка 5.1.3 от приложение V на нови 
медицински специалности, измененията 
в списъка по точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 и 5.6.1 от приложение V, 
включването в точка 5.3.3 от 
приложение V на нови специалности в 
денталната медицина определянето на 
условията за прилагане на общи изпити 
в обучението. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, основаващи се на ясни 
правила за консултиране на 
заинтересованите страни, които ще 
бъдат определени в член 58 от 
настоящата директива по време на 
подготвителната работа, включително 
на експертно ниво. При подготовката и 
съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно, навременно и подходящо 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 165
Phil Prendergast
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Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
критериите за изчисляване на таксите, 
свързани с Европейската професионална 
карта, уточняването на подробностите 
по документацията, необходима за 
Европейската професионална карта, 
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, уточнението на 
знанията и уменията за лекарите, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
ветеринарните лекари, акушерките, 
фармацевтите и архитектите, 
адаптирането на минималните периоди 
на обучение за специализираното 
обучение на лекари и лекари по 
дентална медицина, включването в 
точка 5.1.3 от приложение V на нови 
медицински специалности, измененията 
в списъка по точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 и 5.6.1 от приложение V, 
включването в точка 5.3.3 от 
приложение V на нови специалности в 
денталната медицина определянето на 
условията за прилагане на общи изпити 
в обучението. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготовката и съставянето на 

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
критериите за изчисляване на таксите, 
свързани с Европейската професионална 
карта, уточняването на подробностите 
по документацията, необходима за 
Европейската професионална карта, 
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, уточнението на 
знанията и уменията за лекарите, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
ветеринарните лекари, акушерките, 
фармацевтите и архитектите, 
адаптирането на минималните периоди 
на обучение за специализираното 
обучение на лекари и лекари по 
дентална медицина, включването в 
точка 5.1.3 от приложение V на нови 
медицински специалности, измененията 
в списъка по точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 и 5.6.1 от приложение V, 
включването в точка 5.3.3 от 
приложение V на нови специалности в 
денталната медицина определянето на 
условията за прилагане на общи изпити 
в обучението. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, които да предвиждат 
представянето на заинтересованите 
страни в професиите, включително на 
експерти, както на европейско, така 
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делегираните актове Комисията следва 
да осигурява едновременно, навременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

и на национално ниво. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигурява едновременно, 
навременно, прозрачно и подходящо 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 166
Phil Prendergast

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
критериите за изчисляване на таксите, 
свързани с Европейската професионална 
карта, уточняването на подробностите 
по документацията, необходима за 
Европейската професионална карта, 
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, уточнението на 
знанията и уменията за лекарите, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
ветеринарните лекари, акушерките,
фармацевтите и архитектите, 
адаптирането на минималните периоди 
на обучение за специализираното 
обучение на лекари и лекари по 
дентална медицина, включването в 

(24) С оглед допълване или изменение 
на определени несъществени елементи 
от Директива 2005/36/ЕО, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на актуализирането на 
приложение І, определянето на 
критериите за изчисляване на таксите, 
свързани с Европейската професионална 
карта, уточняването на подробностите 
по документацията, необходима за 
Европейската професионална карта, 
приспособяването на списъците от 
дейности по приложение ІV, 
адаптирането на точки 5.1.1—5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, подпомагането 
на признаването на специалностите 
от следдипломното образование, 
уредени в съответствие с дял III, 
глава III, за които няма 
предварителни уговорки за тяхното 
признаване, уточнението на знанията и 
уменията за лекарите, медицинските 
сестри с общ профил, лекарите по 
дентална медицина, ветеринарните 
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точка 5.1.3 от приложение V на нови 
медицински специалности, измененията 
в списъка по точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 и 5.6.1 от приложение V, 
включването в точка 5.3.3 от 
приложение V на нови специалности в 
денталната медицина определянето на 
условията за прилагане на общи изпити 
в обучението. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на експертно ниво. При подготовката и 
съставянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигурява 
едновременно, навременно и подходящо 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

лекари, акушерките, фармацевтите и 
архитектите, адаптирането на 
минималните периоди на обучение за 
специализираното обучение на лекари и 
лекари по дентална медицина, 
включването в точка 5.1.3 от 
приложение V на нови медицински 
специалности, измененията в списъка по 
точки 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 и 5.6.1 от 
приложение V, включването в точка 
5.3.3 от приложение V на нови 
специалности в денталната медицина 
определянето на условията за прилагане 
на общи изпити в обучението. От 
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително на експертно ниво. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигурява едновременно, навременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. en

Изменение 167
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Процедурата по консултиране
следва да се прилага за приемането на 
изпълнителни актове за установяване на 
общи и еднакви правила относно 
параметрите на Европейската 
професионална карта за конкретни 
професии, формата на Европейската 
професионална карта, необходимия 
превод, придружаващ заявленията за 
издаване на Европейска професионална 
карта, подробностите относно оценката 

(26) Процедурата за проверка следва да 
се прилага за приемането на 
изпълнителни актове за установяване на 
общи и еднакви правила относно 
параметрите на Европейската 
професионална карта за конкретни 
професии, формата на Европейската 
професионална карта, необходимия 
превод, придружаващ заявленията за 
издаване на Европейска професионална 
карта, подробностите относно оценката 
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на заявленията за Европейска 
професионална карта, техническите 
спецификации и мерките, необходими 
за гарантиране на целостта, 
поверителността и точността на 
информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, условията и реда за 
предоставяне на Европейската 
професионална карта, условията за 
достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
проверка на автентичността и 
валидността на Европейската 
професионална карта и прилагането на 
механизма за предупреждение, поради 
техническото естество на тези 
изпълнителни актове.

на заявленията за Европейска 
професионална карта, техническите 
спецификации и мерките, необходими 
за гарантиране на целостта, 
поверителността и точността на 
информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, условията и реда за 
предоставяне на Европейската 
професионална карта, условията за 
достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
проверка на автентичността и 
валидността на Европейската 
професионална карта и прилагането на 
механизма за предупреждение.

Or. de

Изменение 168
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Процедурата по консултиране 
следва да се прилага за приемането на 
изпълнителни актове за установяване на 
общи и еднакви правила относно 
параметрите на Европейската 
професионална карта за конкретни 
професии, формата на Европейската 
професионална карта, необходимия 
превод, придружаващ заявленията за 
издаване на Европейска професионална 
карта, подробностите относно оценката 
на заявленията за Европейска 
професионална карта, техническите 
спецификации и мерките, необходими 
за гарантиране на целостта, 
поверителността и точността на 
информацията, съдържаща се в 

(26) Процедурата по консултиране 
следва да се прилага за приемането на 
изпълнителни актове за установяване на 
общи и еднакви правила относно 
формата на Европейската 
професионална карта, необходимия 
превод, придружаващ заявленията за 
издаване на Европейска професионална 
карта, подробностите относно оценката 
на заявленията за Европейска 
професионална карта, техническите 
спецификации и мерките, необходими 
за гарантиране на целостта, 
поверителността и точността на 
информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, условията и реда за 
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Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, условията и реда за 
предоставяне на Европейската 
професионална карта, условията за 
достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
проверка на автентичността и 
валидността на Европейската 
професионална карта и прилагането на 
механизма за предупреждение, поради 
техническото естество на тези 
изпълнителни актове.

предоставяне на Европейската 
професионална карта, условията за 
достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
проверка на автентичността и 
валидността на Европейската 
професионална карта и прилагането на 
механизма за предупреждение, поради 
техническото естество на тези 
изпълнителни актове.

Or. fr

Изменение 169
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Процедурата по консултиране 
следва да се прилага за приемането на 
изпълнителни актове за установяване на 
общи и еднакви правила относно 
параметрите на Европейската 
професионална карта за конкретни 
професии, формата на Европейската 
професионална карта, необходимия 
превод, придружаващ заявленията за 
издаване на Европейска професионална 
карта, подробностите относно оценката 
на заявленията за Европейска 
професионална карта, техническите 
спецификации и мерките, необходими 
за гарантиране на целостта, 
поверителността и точността на 
информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, условията и реда за 
предоставяне на Европейската 
професионална карта, условията за 
достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 

(26) Процедурата по разглеждане
следва да се прилага за приемането на 
изпълнителни актове за установяване на 
общи и еднакви правила относно 
параметрите на Европейската 
професионална карта за конкретни 
професии, формата на Европейската 
професионална карта, необходимия 
превод, придружаващ заявленията за 
издаване на Европейска професионална 
карта, подробностите относно оценката 
на заявленията за Европейска 
професионална карта, техническите 
спецификации и мерките, необходими 
за гарантиране на целостта, 
поверителността и точността на 
информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, условията и реда за 
предоставяне на Европейската 
професионална карта, условията за 
достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
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проверка на автентичността и 
валидността на Европейската 
професионална карта и прилагането на 
механизма за предупреждение, поради 
техническото естество на тези 
изпълнителни актове.

проверка на автентичността и 
валидността на Европейската 
професионална карта и прилагането на 
механизма за предупреждение, поради 
техническото естество на тези 
изпълнителни актове. Когато е 
необходимо Комисията може да 
провежда пилотни проекти и 
консултации и да взема под внимание 
предложения от професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов), форумите на 
заинтересованите лица в 
съответствие с член 57в (нов), с цел 
да се извърши оценка на това как 
функционират правилата и 
процедурите, които ще бъдат 
включени в акта/актовете за 
изпълнение. 

Or. en

Изменение 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Процедурата по консултиране 
следва да се прилага за приемането на 
изпълнителни актове за установяване на 
общи и еднакви правила относно 
параметрите на Европейската 
професионална карта за конкретни 
професии, формата на Европейската 
професионална карта, необходимия 
превод, придружаващ заявленията за 
издаване на Европейска професионална 
карта, подробностите относно оценката 
на заявленията за Европейска 
професионална карта, техническите 
спецификации и мерките, необходими 
за гарантиране на целостта, 
поверителността и точността на 

(26) Процедурата по консултиране 
следва да се прилага за приемането на 
изпълнителни актове за установяване на 
общи и еднакви правила относно 
параметрите на Европейската 
професионална карта за конкретни 
професии, които го налагат, формата 
на Европейската професионална карта, 
необходимия превод, придружаващ 
заявленията за издаване на Европейска 
професионална карта, подробностите 
относно оценката на заявленията за 
Европейска професионална карта, 
техническите спецификации и мерките, 
необходими за гарантиране на целостта, 
поверителността и точността на 
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информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, условията и реда за 
предоставяне на Европейската 
професионална карта, условията за 
достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
проверка на автентичността и 
валидността на Европейската 
професионална карта и прилагането на 
механизма за предупреждение, поради 
техническото естество на тези 
изпълнителни актове.

информацията, съдържаща се в 
Европейската професионална карта и в 
досието в ИСВП, условията и реда за 
предоставяне на Европейската 
професионална карта, условията за 
достъп до досието в ИСВП, 
техническите средства и процедурите за 
проверка на автентичността и 
валидността на Европейската 
професионална карта и прилагането на 
механизма за предупреждение, поради 
техническото естество на тези 
изпълнителни актове.

Or. el

Обосновка

Уточнява се незадължителният характер на въвеждането на професионална карта.

Изменение 171
Robert Rochefort

Предложение за директива
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Приемането на актове за 
изпълнение за установяване на общи и 
еднакви правила относно 
необходимостта от използване на 
Европейска професионална карта за 
регламентирана професия следва да се 
извършва с процедура по разглеждане.

Or. fr

Изменение 172
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) На основата на положителния 
опит от взаимната оценка по 
Директива 2006/123/ЕО подобна 
система следва да се включи и в 
Директива 2005/36/ЕО. Държавите 
членки следва да уведомяват кои 
професии регламентират, на какви 
основания и да обсъждат 
констатациите помежду си. Такава 
система следва да допринесе за повече 
прозрачност на пазара на 
професионални услуги.

заличава се

Or. de

Изменение 173
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) На основата на положителния 
опит от взаимната оценка по 
Директива 2006/123/ЕО подобна 
система следва да се включи и в 
Директива 2005/36/ЕО. Държавите 
членки следва да уведомяват кои 
професии регламентират, на какви 
основания и да обсъждат 
констатациите помежду си. Такава 
система следва да допринесе за повече 
прозрачност на пазара на 
професионални услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 174
Heide Rühle
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Предложение за директива
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Настоящата директива 
обхваща, доколкото те са 
регламентирани, и свободните 
професии, които съгласно 
директивата са професиите, 
упражнявани въз основа на съответни 
професионални квалификации в лично, 
отговорно и професионално 
независимо качество от лица, 
предоставящи интелектуални и 
концептуални услуги в интерес на 
клиента и обществото. В 
съответствие с Договора 
упражняването на професията в 
държавите членки може да е предмет 
на специални правни ограничения, 
основани на националното 
законодателство и на 
законоустановените разпоредби, 
приети автономно в тези рамки, от 
компетентните представителни 
професионални органи, които 
ограничения гарантират и развиват 
техния професионализъм, качеството 
на услугите и поверителността на 
отношенията с клиента.

Or. de

Изменение 175
Heide Rühle

Предложение за директива
Съображение 29б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) Настоящата директива не 
засяга мерките, необходими за 
осигуряване на високо равнище на 
защита на здравето и на 
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потребителите.

Or. de

Изменение 176
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 30а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Настоящата директива не 
засяга мерките, необходими за 
осигуряване на високо равнище на 
защита на здравето и на 
потребителите.

Or. en

Изменение 177
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/36/ЕО
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и 
достъпа до платени стажове в друга 
държава членка и тяхното 
признаване.

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до определени регламентирани 
професии.

Or. de

Изменение 178
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
2005/36/EО
Член 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и 
достъпа до платени стажове в друга 
държава членка и тяхното признаване.

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до определени регламентирани 
професии и достъпа до стажове, 
предвидени в рамките на обучение с 
цел подготовка за регламентирана 
професия, независимо от нивото и 
характера на възнаграждението, и 
признаването на такива стажове, 
осъществени в друга държава членка.

Or. fr

Изменение 179
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/36/ЕО
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до платени стажове в друга държава 
членка и тяхното признаване.

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до стажове в друга държава членка и 
тяхното признаване.

Or. en

Изменение 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
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Директива 2005/36/ЕО 
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до платени стажове в друга държава 
членка и тяхното признаване.

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до стажове в друга държава членка и 
тяхното признаване.

Or. en

Изменение 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/36/ЕО
Член 1 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до платени стажове в друга държава 
членка и тяхното признаване. 

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до стажове в друга държава членка и 
тяхното признаване.

Or. de

Обосновка

В някои професии е обичайно да се провежда задължителен неплатен стаж. Но 
липсата на официално признаване на неплатен стаж не следва да е в ущърб на 
лицата, които го провеждат.

Изменение 182
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/36/ЕО
Член 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния 
достъп до регламентирана професия 
и достъпа до платени стажове в друга 
държава членка и тяхното признаване.

Настоящата директива установява също 
така правила относно достъпа до 
платени стажове в друга държава членка 
и тяхното признаване.

Or. en

Изменение 183
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/36/ЕО
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до платени стажове в друга държава 
членка и тяхното признаване.

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до определени регламентирани 
професии и достъпа до стажове, 
предвидени в рамките на обучение с 
цел подготовка за регламентирана 
професия и от които зависи 
валидността на професионалната 
квалификация, и признаването на 
такива стажове, осъществени в друга 
държава членка.

Or. fr

Изменение 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 - точка 1
Директива 2005/36/ЕО
Член 1 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и 
достъпа до платени стажове в друга 
държава членка и тяхното 
признаване.

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до определени регламентирани 
професии по причини, свързани със 
здравето, обществената безопасност 
и географските специфики на 
държавите членки, където той е 
позволен.

Or. el

Обосновка

По причини, свързани основно, но не само със здравето и обществената безопасност, 
държавите членки са длъжни да извършват проверки относно това на кои професии 
може да бъде разрешаван частичен достъп. По отношение на признаването на стаж, 
проведен в друга държава членка, заинтересованите лица нямат професионална 
квалификация и следователно не попадат в обхвата на настоящата директива.

Изменение 185
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/36/ЕО
Параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до платени стажове в друга държава 
членка и тяхното признаване.

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия.

Or. es

Обосновка

Позоваването на платените стажове следва да се заличи, тъй като в Испания няма 
традиция за подобни стажове и настоящата икономическа обстановка ще попречи на
въвеждането на подобна промяна. Липсата на прецизност по отношение на 
платените стажове ще доведе до множество проблеми с въвеждането им. 
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Следователно ако това позоваване трябва да се запази, директивата ще трябва да 
определи по-точно дали стажовете да се заплащат по определена таблица и дали 
държавите са задължени или не да поемат всички социални осигуровки.

Изменение 186
Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/36/ЕО
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до платени стажове в друга държава 
членка и тяхното признаване.

Настоящата директива установява също 
така правила относно частичния достъп 
до регламентирана професия и достъпа 
до платени стажове в друга държава 
членка, предвидени в рамките на
обучение с цел подготовка за 
регламентирана професия, дотолкова 
доколкото обучаемият придобива 
известни професионални права, и 
тяхното признаване.

Or. en

Изменение 187
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2005/36/ЕО
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат платен стаж в друга държава 
членка, различна от държавата, в която 

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат стаж, предвиден в рамките 
на обучение с цел подготовка за 
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са придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.

регламентирана професия, независимо 
от нивото и характера на 
възнаграждението, в друга държава 
членка, различна от държавата, в която 
са придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.

Or. fr

Изменение 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2005/36/ЕО 
Член 2 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат платен стаж в друга държава 
членка, различна от държавата, в която 
са придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат стаж в друга държава членка, 
различна от държавата, в която са 
придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.

Or. en

Изменение 189
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2005/36/ЕО
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 1. Настоящата директива се прилага към 
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всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат платен стаж в друга държава 
членка, различна от държавата, в която 
са придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.

всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат стаж в друга държава членка, 
различна от държавата, в която са 
придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.

Or. en

Изменение 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2
Директива 2005/36/ЕО
Член 2 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат платен стаж в друга 
държава членка, различна от държавата, 
в която са придобили своите 
професионални квалификации, като 
самостоятелно заети или като заети 
лица.

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия в друга 
държава членка, различна от държавата, 
в която са придобили своите 
професионални квалификации, като 
самостоятелно заети или като заети 
лица.

Or. el

Обосновка

По отношение на признаването на стажовете, преминати в други държави членки, 
засегнатите лица не се явяват специалисти и следователно не попадат в обхвата на 
настоящата директива.

Изменение 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2005/36/ЕО
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат платен стаж в друга държава 
членка, различна от държавата, в която 
са придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии1, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат платен стаж в друга държава 
членка, различна от държавата, в която 
са придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.
__________________
1 в съответствие с определението за 
свободни професии съгласно Решение 
на Съда на ЕС от 11 октомври 2001 г. 
по дело Adam, С-267/99, източник: Съд 
на ЕС, доклади от 2001 г], стр. I-07467

Or. de

Обосновка

В някои професии е обичайно да се провежда задължителен неплатен стаж. Но 
липсата на официално признаване на неплатения стаж не следва да е в ущърб на 
лицата, които го провеждат.

Изменение 192
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2005/36/ЕО
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
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включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат платен стаж в друга държава 
членка, различна от държавата, в която 
са придобили своите професионални 
квалификации, като самостоятелно 
заети или като заети лица.

включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат стаж, предвиден в рамките 
на обучение с цел подготовка за 
регламентирана професия и от който 
зависи валидността на 
професионалната квалификация, в 
друга държава членка, различна от 
държавата, в която са придобили своите 
професионални квалификации, като 
самостоятелно заети или като заети 
лица.

Or. fr

Изменение 193
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2005/36/ЕО
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия или да 
преминат платен стаж в друга 
държава членка, различна от държавата, 
в която са придобили своите 
професионални квалификации, като 
самостоятелно заети или като заети 
лица.

1. Настоящата директива се прилага към 
всички граждани на държава членка, 
включително упражняващите свободни 
професии, които желаят да упражняват 
регламентирана професия в друга 
държава членка, различна от държавата, 
в която са придобили своите 
професионални квалификации, като 
самостоятелно заети или като заети 
лица.

Or. es

Обосновка

Позоваването на платените стажове следва да се заличи, тъй като в Испания няма 
традиция за подобни стажове и настоящата икономическа обстановка ще попречи на 
въвеждането на подобна промяна. Липсата на прецизност по отношение на 
платените стажове ще доведе до множество проблеми с въвеждането им. 
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Следователно ако това позоваване трябва да се запази, директивата ще трябва да 
определи по-точно дали стажовете да се заплащат по определена таблица и дали 
държавите са задължени или не да поемат всички социални осигуровки.

Изменение 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2
Директива 2005/36/ЕО
Член 2 - параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка може да 
допусне граждани на държава членка, 
притежаващи удостоверения за 
професионална квалификация, които 
не са придобити в държава членка, да 
упражняват регламентирана 
професия по смисъла на член 3, 
параграф 1, буква a), на своята 
територия в съответствие със 
собствената ѝ нормативна уредба. 
Що се отнася до професиите по 
дял III, глава III, това първоначално 
признаване трябва да е съобразено с 
минималните квалификационни 
изисквания, предвидени в тази глава.

Or. el

Обосновка

По отношение на признаването на стажовете, преминати в други държави членки, 
засегнатите лица не се явяват специалисти и следователно не попадат в обхвата на 
настоящата директива.

Изменение 195
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 (нова)
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Директива 2005/36
Член 2 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага 
към нотариусите, назначени с 
официално постановление на 
правителството.

Or. en

Обосновка

Следва да се вземе под внимание спецификата на професията нотариус. Нотариусите
се назначават с официално постановление на правителството и играят специална 
роля в правната система на държавите членки. Те се явяват представители на 
публичните власти, а автентичните им инструменти са еквивалентни на съдебно 
решение.

Изменение 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 - точка 2 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 2 - параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При прилагането на настоящата 
директива следва да се вземат 
предвид особеностите, свързани с 
географската специфика на някои 
професии, когато това е възможно.

Or. el

Изменение 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 3 – буква а) - подточка ii)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 3 - параграф 1 - подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) „платен стаж“ е изпълнението на 
дейности под наставление с оглед на 
получаването на достъп до 
регламентирана професия след 
полагане на изпит;

Заличава се

Or. el

Обосновка

По отношение на признаването на стажовете, преминати в други държави членки, 
засегнатите лица не се явяват специалисти и следователно не попадат в обхвата на 
настоящата директива.

Изменение 198
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „платен стаж“ е изпълнението на 
платени дейности под наставление с 
оглед на получаването на достъп до 
регламентирана професия след 
полагане на изпит;

заличава се

Or. es

Обосновка

Позоваването на платените стажове следва да се заличи, тъй като в Испания няма 
традиция за подобни стажове и настоящата икономическа обстановка ще попречи на 
въвеждането на подобна промяна. Липсата на прецизност по отношение на 
платените стажове ще доведе до множество проблеми с въвеждането им. 
Следователно ако това позоваване трябва да се запази, директивата ще трябва да 
определи по-точно дали стажовете да се заплащат по определена таблица и дали 
държавите са задължени или не да поемат всички социални осигуровки.
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Изменение 199
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква й) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „платен стаж“ е изпълнението на 
платени дейности под наставление с 
оглед на получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

й) „стаж“ е изпълнението на платени 
дейности под наставление за достъп до 
регламентирана професия съгласно 
законодателни, регулаторни или 
административни разпоредби в 
дадена държава членка;

Or. en

Обосновка

Лица, които са преминали стаж, съставляващ основен елемент от професионалното 
им обучение, не следва да бъдат в неравностойно положение, ако стажът им е 
неплатен. „След полагане на изпит“ се заличава. Това пояснява факта, че условията 
за достъп до регламентирана професия се определят от държавата членка. Тези 
условия биха могли да включват полагане на изпит или друго изискване.

Изменение 200
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „платен стаж“ е изпълнението на 
платени дейности под наставление с 
оглед на получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

й) „стаж“ е изпълнението на дейности 
под наставление с оглед на 
получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

Or. en
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Изменение 201
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 - буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „платен стаж“ е изпълнението на 
платени дейности под наставление с 
оглед на получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

й) „стаж в рамките на обучение с цел 
подготовка за регламентирана 
професия“ е изпълнението на дейности 
под наставление, независимо от 
нивото и характера на 
възнаграждението, с оглед на 
получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

Or. fr

Изменение 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „платен стаж“ е изпълнението на 
платени дейности под наставление с 
оглед на получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

й) „стаж“ е изпълнението на дейности 
под наставление с оглед на 
получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

Or. de

Обосновка

В някои професии е обичайно да се провежда задължителен неплатен стаж. Но 
липсата на официално признаване на неплатения стаж не следва да е в ущърб на 
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лицата, които го провеждат.

Изменение 203
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 - буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „платен стаж“ е изпълнението на 
платени дейности под наставление с 
оглед на получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

й) „стаж в рамките на обучение с цел 
подготовка за регламентирана 
професия, от който зависи 
валидността на професионалната 
квалификация“ е изпълнението на 
дейности под наставление с оглед на 
получаването на достъп до 
регламентирана професия след полагане 
на изпит;

Or. fr

Изменение 204
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „Европейска професионална карта“ е 
електронно удостоверение, издадено на 
специалиста за доказване на 
признаването на неговите 
квалификации с оглед установяване в 
приемаща държава членка или за 
доказване, че отговоря на всички 
необходими условия да предоставя
услуги в приемаща държава членка на 
временен или случаен принцип;

к) „Европейска професионална карта“ е 
електронно удостоверение, издадено на 
специалиста при поискване с цел
установяване в приемаща държава 
членка или с цел предоставянето на
услуги в приемаща държава членка на 
временен или случаен принцип;
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Or. en

Обосновка

Пояснява се, че картата следва да се предоставя при поискване.

Изменение 205
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „Европейска професионална карта“ е 
електронно удостоверение, издадено на 
специалиста за доказване на 
признаването на неговите квалификации 
с оглед установяване в приемаща 
държава членка или за доказване, че 
отговоря на всички необходими 
условия да предоставя услуги в 
приемаща държава членка на временен 
или случаен принцип;

к) „Европейска професионална карта“ е 
електронно удостоверение, издадено на 
доброволна основа на специалиста за 
доказване на признаването на неговите 
квалификации с оглед установяване в 
приемаща държава членка или за 
доказване, че отговаря на всички 
необходими условия да предоставя 
услуги в приемаща държава членка на 
временен или случаен принцип;

Or. en

Изменение 206
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „Европейска професионална карта“ е 
електронно удостоверение, издадено на 
специалиста за доказване на 
признаването на неговите 
квалификации с оглед установяване в 
приемаща държава членка или за

к) „Европейска професионална карта“ е 
електронно удостоверение, издадено на 
специалиста по искане на
професионалното сдружение за
документиране на неговите 
квалификации с оглед или установяване 
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доказване, че отговоря на всички 
необходими условия да предоставя
услуги в приемаща държава членка на 
временен или случаен принцип;

в приемаща държава членка, или 
предоставяне на услуги в приемаща 
държава членка на временен или 
случаен принцип;

Or. de

Обосновка

Следва да се поясни доброволният характер на предложената от Комисията 
професионална карта. Освен това следва да се поясни, че окончателното решение 
относно признаването на професионалните квалификации е задължение на 
приемащата държава членка.

Изменение 207
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „учене през целия живот“ е 
цялостното общо и професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и неформално обучение 
през целия живот, което води до 
повишаване на знанията, уменията и 
компетенциите.

л) „учене през целия живот“ е 
цялостното общо и професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и неформално обучение 
през целия живот, което води до 
повишаване на компетенциите:
знанията, уменията и ценностите.

Or. en

Изменение 208
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 1 – параграф 1 – буква л)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „учене през целия живот“ е 
цялостното общо и професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и неформално обучение 
през целия живот, което води до 
повишаване на знанията, уменията и 
компетенциите.

л) „учене през целия живот“ е 
цялостното общо и професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и неформално обучение 
през целия живот, което води до 
повишаване на компетенциите 
(знанията, уменията, нагласите и 
ценностите).
(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

Компетенциите се определят като „пресечната точка на знанията, уменията, 
нагласите и ценностите“ (Гомес дел Пулгар, М. 2011 г., ICN, 2008 г., Световна 
здравна организация, 2001 г., 2009 г.).

Изменение 209
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 1 – параграф 1 – точка л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „учене през целия живот“ е 
цялостното общо и професионално
образование и обучение, неформално
образование и неформално обучение
през целия живот, което води до 
повишаване на знанията, уменията и 
компетенциите.

л) „учене през целия живот“ е общото, 
и професионалното образование и 
обучение, както и неформалното
образование през целия живот, което 
води до повишаване на знанията, 
уменията и компетенциите с оглед на 
професионалните изисквания и 
професионалната етика.

Or. de

Изменение 210
Barbara Weiler
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)
Директива 2005/36/ЕО
Член 1 – параграф 1 – точка л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „учене през целия живот“ е 
цялостното общо и професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и неформално обучение 
през целия живот, което води до 
повишаване на знанията, уменията и 
компетенциите.

л) „учене през целия живот“ е 
цялостното общо и професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и неформално обучение 
през целия живот, което води до 
повишаване на квалификацията под 
формата на знания, умения и 
социални компетенции.

Or. de

Изменение 211
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква л) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) Безопасността на пациентите в 
контекста на настоящата 
директива следва да обхваща онези 
специалисти, които предоставят 
услуги с цел насърчаване или подкрепа 
на здравето и благосъстоянието на 
хора, включително медицински и 
немедицински услуги.

Or. en

Обосновка

Определението е от съществено значение, за да се гарантира, че социалните грижи 
са обхванати адекватно в директивата като професия, която има потенциални 
последици за безопасността на пациентите. „Безопасност на пациентите“ следва да 
включва хора, които ползват социални услуги.
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Изменение 212
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква ла) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) „квалификационни изисквания или 
условия“ е цялостният набор от 
знания, умения и компетенции, 
необходими за упражняване на дадена 
професия.

Or. en

Обосновка

Досега в обхвата на директивата нямаше определение за „квалификационни 
изисквания или условия“. Това изменение пояснява, че определението за 
квалификационни изисквания следва да посочва не самопродължителността, но и 
компетенциите.

Изменение 213
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква л) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) „временно предоставяне на услуги“ 
е непрекъснатото предоставяне на 
услуги за период до една година.

Or. en
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Изменение 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква a) – подточка ii) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – точка л) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) „свободните професии“ са 
професиите, упражнявани въз основа 
на съответните професионални 
квалификации в лично, отговорно и 
професионално независимо качество и 
предоставящи интелектуални и 
концептуални услуги в интерес на 
клиента и обществото;

Or. de

Обосновка

Член 1, параграф 2 се позовава също и на упражняващите свободни професии, поради 
което определението за тях следва да бъде въведено въз основа на Решението на Съда 
на ЕС от 11 октомври 2011 г. (C-267/99, ECR 2011, I-7467).

Изменение 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква a) – подточка ii) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква лa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лa) „комбинирано образование“ е 
редуващото се предаване на 
професионални умения в 
професионалното училище и на 
работното място въз основа на 
съгласувани стандарти за образование 
и качество. Под понятието
„професионални умения “ се разбира 
способността и готовността за 
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използване на знания, умения, както и 
на лични, социални и методологични
умения както в работна обстановка, 
така и за професионалното и 
личностното развитие.

Or. de

Изменение 216
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка iiа) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква м) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „съображения от по-висш 
обществен интерес“ е съображение, 
признато като такова в практиката 
на Съда на ЕС;

Or. en

Обосновка

Понятието „съображение от по-висш обществен интерес“, което се посочва в някои 
разпоредби от настоящата директива, е добре познат принцип, който включва не 
само общественото здраве, но и широк спектър от други въпроси. Предложението за 
ползване на това определение е вдъхновено от определението в 
Директива 2006/123/ЕО, за да се изясни намерението на законодателя, когато се 
прави позоваване на това понятие.

Изменение 217
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Признаването на професионални 
квалификации от приемащата държава 
членка предоставя на бенефициера 
достъп в тази държава членка до 
упражняване на същата професия или, в 
случаите по член 4е, до упражняване 
на част от същата професия, за която 
е придобил квалификация в държавата 
членка по произход, и да упражнява 
тази професия в приемащата държава 
членка при същите условия, които се 
прилагат за нейните граждани.

1. Признаването на професионални 
квалификации от приемащата държава 
членка предоставя на бенефициера 
достъп в тази държава членка до 
упражняване на същата професия, за 
която е придобил квалификация в 
държавата членка по произход, и да 
упражнява тази професия в приемащата 
държава членка при същите условия, 
които се прилагат за нейните граждани.

Or. de

Изменение 218
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Признаването на професионални 
квалификации от приемащата държава 
членка предоставя на бенефициера 
достъп в тази държава членка до 
упражняване на същата професия или, в 
случаите по член 4е, до упражняване 
на част от същата професия, за която 
е придобил квалификация в държавата 
членка по произход, и да упражнява 
тази професия в приемащата държава 
членка при същите условия, които се 
прилагат за нейните граждани.

1. Признаването на професионални 
квалификации от приемащата държава 
членка предоставя на бенефициера 
достъп в тази държава членка до 
упражняване на същата професия, за 
която е придобил квалификация в 
държавата членка по произход, и да 
упражнява тази професия в приемащата 
държава членка при същите условия, 
които се прилагат за нейните граждани.

Or. en



PE496.438v01-00 102/125 AM\913241BG.doc

BG

Изменение 219
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
Европейска професионална карта на 
придобилия професионална 
квалификация по негова молба и при 
условие, че Комисията е приела 
съответните актове за изпълнение в 
съответствие с параграф 6.

1. Държавите членки предоставят 
Европейска професионална карта на 
придобилия професионална 
квалификация по негова молба след 
приключване на пилотен проект за 
същата тази професия и при условие 
че Комисията е приела съответните 
актове за изпълнение в съответствие с 
параграф 6.

Следва да се извърши анализ на 
разходите и ползите, преди да се 
предложи въвеждането на картата 
чрез актове за изпълнение.

Or. en

Обосновка

Бяха изказани опасения във връзка с практическата ефикасност на картата и те 
трябва да бъдат проверени и оценени преди тя да бъде въведена. Следва да се извърши 
анализ на разходите и ползите, преди да се предложи въвеждането на картата чрез 
актове за изпълнение.

Изменение 220
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
Европейска професионална карта на 
придобилия професионална 

1. Държавите членки предоставят 
Европейска професионална карта на 
придобилия професионална 
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квалификация по негова молба и при 
условие, че Комисията е приела 
съответните актове за изпълнение в 
съответствие с параграф 6.

квалификация по негова молба и при 
условие, че съответната 
представителна професионална 
организация е поискала издаването на 
професионални карти и Комисията е 
приела съответните актове за 
изпълнение в съответствие с параграф 6.

Or. de

Изменение 221
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въвеждането на професионалната 
карта става по искане на въпросната 
професия. При одобрението на 
въвеждането на такава карта следва 
да бъде установен минимален праг от
две трети от държавите членки или 
техните компетентни органи.

Or. en

Изменение 222
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4 – параграф 1 – алинея 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а 
след консултация с форум или форуми 
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на заинтересованите страни, както е 
предвидено в член 57в, и като взема 
предвид техните предложения, 
отнасящи се до процедурата, която 
трябва да се следва, когато дадена 
професия поиска въвеждането на 
професионална карта.

Or. en

Изменение 223
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
притежателят на Европейска 
професионална карта се ползва от 
всички права по членове 4б—4д, при
удостоверяването на картата от 
компетентния орган на съответната
държава членка в съответствие с 
параграфи 3 и 4 от настоящия член.

2. Държавите членки гарантират, че 
притежателят на Европейска 
професионална карта се ползва от 
всички права по членове 4б—4д, при
условие че удостоверяването на картата 
е извършено от компетентния орган на 
приемащата държава членка в 
съответствие с параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

По реда на общата и автоматична система за признаване при професии, свързани с 
безопасността на пациентите, приемащите държави членки следва да носят
отговорност за удостоверяването на картата.

Изменение 224
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
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Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
притежателят на Европейска 
професионална карта се ползва от 
всички права по членове 4б—4д, при 
удостоверяването на картата от 
компетентния орган на съответната
държава членка в съответствие с 
параграфи 3 и 4 от настоящия член.

2. Държавите членки гарантират, че 
притежателят на Европейска 
професионална карта се ползва от 
всички права по членове 4б—4д, при 
удостоверяването на картата от 
компетентния орган на приемащата
държава членка в съответствие с 
параграф 3 и 4 от настоящия член.

Or. de

Обосновка

Признаването на професионални квалификации е задължение на приемащата държава 
членка.

Изменение 225
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато придобилият квалификация 
възнамерява да предоставя услуги по 
дял ІІ, различни от посочените в член 7, 
параграф 4, Европейската 
професионална карта се изготвя и 
удостоверява от компетентния орган на 
държавата членка по произход в 
съответствие с членове 4б и 4в.

3. Когато придобилият квалификация 
възнамерява да предоставя услуги по 
дял ІІ, различни от посочените в член 7, 
параграф 4, и за специалисти в 
областта на здравеопазването, които 
се възползват от автоматичното 
признаване по реда на 
Директива 2005/36/ЕО, Европейската 
професионална карта се изготвя и 
удостоверява след издаване от 
компетентния орган на държавата 
членка по произход в съответствие с 
членове 4б и 4в.

Or. en
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Обосновка

По реда на общата и автоматична система за признаване при професии, свързани с 
безопасността на пациентите, приемащата държава членка следва да е отговорна за 
удостоверяването на картата.

Изменение 226
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато придобилият квалификация 
възнамерява да предоставя услуги по 
дял ІІ, различни от посочените в член 7, 
параграф 4, Европейската 
професионална карта се изготвя и 
удостоверява от компетентния орган на 
държавата членка по произход в 
съответствие с членове 4б и 4в.

3. Когато придобилият квалификация 
възнамерява да предоставя услуги по 
дял ІІ, различни от посочените в член 7, 
параграф 4, Европейската 
професионална карта се изготвя от 
компетентния орган на държавата 
членка по произход в съответствие с 
членове 4б и 4в и се удостоверява от 
компетентния орган на приемащата 
държава членка в съответствие с 
членове 4б и 4г.

Or. de

Обосновка

Признаването на професионални квалификации е задължение на приемащата държава 
членка.

Изменение 227
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки определят 
компетентните органи за издаване на 
Европейски професионални карти. Тези
органи гарантират безпристрастна, 
обективна и своевременна обработка на 
заявленията за Европейски 
професионални карти. Центровете за 
подпомагане по член 57б могат също да 
действат в качеството на компетентни 
органи за издаване на Европейски 
професионални карти. Държавите 
членки гарантират, че компетентните 
органи информират гражданите, 
включително потенциалните заявители, 
относно предимствата на 
Европейската професионална карта, 
където тя се предлага.

5. Държавите членки определят 
компетентните органи за обработка на 
Европейски професионални карти. 
Органите гарантират безпристрастна, 
обективна и своевременна обработка на 
заявленията за Европейски 
професионални карти. Центровете за 
подпомагане по член 57б могат също да 
действат в качеството на компетентни 
органи за изготвяне на Европейски 
професионални карти. Държавите 
членки гарантират, че компетентните 
органи информират специалистите, 
включително потенциалните заявители, 
относно възможността за заявяване 
на Европейска професионална карта, 
където тя се предлага.

Or. en

Обосновка

Ролята на центровете за подпомагане не е да изтъкват предимствата на конкретен 
процес. Затова се предлага вместо това да се използва думата „възможност“.

Изменение 228
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки определят 
компетентните органи за издаване на 
Европейски професионални карти. Тези 
органи гарантират безпристрастна, 
обективна и своевременна обработка на 
заявленията за Европейски 
професионални карти. Центровете за 
подпомагане по член 57б могат също 

5. Държавите членки определят 
компетентните органи за издаване на 
Европейски професионални карти. Тези 
органи гарантират безпристрастна, 
обективна и своевременна обработка на 
заявленията за Европейски 
професионални карти. Държавите 
членки гарантират, че компетентните 
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да действат в качеството на 
компетентни органи за издаване на 
Европейски професионални карти. 
Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи информират 
гражданите, включително 
потенциалните заявители, относно 
предимствата на Европейската 
професионална карта, където тя се 
предлага.

органи информират гражданите, 
включително потенциалните заявители, 
относно предимствата на Европейската 
професионална карта, където тя се 
предлага.

Or. de

Изменение 229
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки определят 
компетентните органи за издаване на 
Европейски професионални карти. Тези 
органи гарантират безпристрастна, 
обективна и своевременна обработка на 
заявленията за Европейски 
професионални карти. Центровете за 
подпомагане по член 57б могат също 
да действат в качеството на 
компетентни органи за издаване на 
Европейски професионални карти.
Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи информират 
гражданите, включително 
потенциалните заявители, относно 
предимствата на Европейската 
професионална карта, където тя се 
предлага.

5. Държавите членки определят 
компетентните органи за издаване на 
Европейски професионални карти. Тези 
органи гарантират безпристрастна, 
обективна и своевременна обработка на 
заявленията за Европейски 
професионални карти. Държавите 
членки гарантират, че компетентните 
органи информират гражданите, 
включително потенциалните заявители, 
относно предимствата на Европейската 
професионална карта, където тя се 
предлага.

Or. en
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Обосновка

Центровете за подпомагане нито разполагат с необходимия опит, нито с 
инструментариума за проверка и удостоверяване на информация, предоставена от 
специалисти. Нещо повече, включването на твърде много органи в процедурата по 
предоставяне на картата е несъвместимо с подхода „едно гише“ и целта за 
опростяване.

Изменение 230
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4a – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки определят 
компетентните органи за издаване на 
Европейски професионални карти. Тези 
органи гарантират безпристрастна, 
обективна и своевременна обработка на 
заявленията за Европейски 
професионални карти. Центровете за 
подпомагане по член 57б могат също да 
действат в качеството на компетентни 
органи за издаване на Европейски 
професионални карти. Държавите 
членки гарантират, че компетентните 
органи информират гражданите, 
включително потенциалните заявители, 
относно предимствата на Европейската 
професионална карта, където тя се 
предлага.

5. Държавите членки определят 
компетентните органи за издаване на 
Европейски професионални карти. Тези 
органи гарантират безпристрастна, 
обективна и своевременна обработка на 
заявленията за Европейски 
професионални карти. Центровете за 
подпомагане по член 57б могат също да 
действат в качеството на компетентни 
органи за издаване на Европейски 
професионални карти. Държавите 
членки могат да решат, че 
центровете за подпомагане трябва да 
оказват подкрепа на компетентните 
органи на предварителния етап от 
подготовката на документацията, 
която се изисква с цел получаване на 
професионалната карта съгласно 
член 4. Държавите членки гарантират, 
че компетентните органи информират 
гражданите, включително 
потенциалните заявители, относно 
предимствата на Европейската 
професионална карта, където тя се 
предлага.

Or. es
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Изменение 231
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 58.

6. След приключването на пилотен 
проект за определена професия 
доброволните Европейски
професионални карти, които следва да 
ускорят мобилността на 
специалистите, се предоставят за
професии, обхванати от актове за 
изпълнение, приети от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане по член 58.

Тези актове за изпълнение определят 
също така формата на Европейската 
професионална карта, преводите, които 
е необходимо да придружават всяко 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта, и подробностите 
около оценката на заявленията, като се 
отчитат особеностите на 
съответната професия. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране по 
член 58.

Комисията може да въведе 
доброволна Европейска професионална 
карта чрез акт за изпълнение, при 
положение че е налице убедително 
доказателство за достатъчна 
мобилност или потенциал за 
достатъчна мобилност в 
съответната професия, подадено е 
искане от страна на 
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заинтересованите страни и на 
съответните специалисти или ако 
професията е регулирана в 
достатъчен брой държави членки.

Or. en

Обосновка

Следва да се използва процедурата по разглеждане, тъй като се счита, че актовете 
за изпълнение се отнасят до „програми със значително отражение“ съгласно член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Необходимо е да се подчертае, че 
Европейската професионална карта трябва да ускори мобилността на 
специалистите, да бъде доброволна и да се въвежда само когато е налице убедително 
доказателство, че би могла да бъде от полза за мобилността на дадена професия.

Изменение 232
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 58.

6. Ако представителните 
професионални организации в повече 
от половината държави членки 
желаят въвеждането на 
професионална карта за тяхната 
професия, Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
удостоверяване по член 58, параграф 2.
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Or. de

Изменение 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4е – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти 
за определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска 
професионална карта и 
подробностите около оценката на 
заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 58.

6. Комисията може да въведе 
Европейска професионална карта чрез 
акт за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член Х, при положение че 
съответната професия е регулирана в 
болшинството от държавите членки, 
има висока степен на потенциална 
мобилност и потенциал за по-
нататъшен растеж и заетост на 
вътрешния пазар, но този потенциал
все още не е изчерпан от 
специалистите.

Or. en

Изменение 234
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, формата на 

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти, 
които трябва да бъдат издавани на 
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Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с консултативната 
процедура по член 58.

автоматично признаваните професии 
по искане от тяхна страна, формата 
на Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с консултативната 
процедура по член 58.

Or. sv

Обосновка

Ползите от професионалната карта за автоматично признаваните професии са ясни, 
но същото не важи за такава карта във връзка с професии, признати по общата 
система. Съществува сериозна опасност да се наложи да се създадат нови 
административни системи и картата косвено да доведе до регламентиране на 
професии, които към настоящия момент не са регламентирани.

Изменение 235
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 

6. След консултация с професионални 
сдружения и заинтересовани страни 
съгласно членове 57в (нов) и 58а (нов) и 
след като вземе под внимание 
техните предложения Комисията 
приема актове за изпълнение за 
уточнение на Европейските 
професионални карти за определени 
професии, формата на Европейската 
професионална карта, преводите, които 
е необходимо да придружават всяко 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта, и подробностите 
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консултиране по член 58. около оценката на заявленията, като 
отчита особеностите на всяка професия. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане по член 58.

Or. en

Изменение 236
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 58.

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти, 
които да се издават на определени 
професии, формата на Европейската 
професионална карта, преводите, които 
е необходимо да придружават всяко 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта, и подробностите 
около оценката на заявленията, като 
отчита особеностите на всяка професия. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 58. В допълнение 
към процедурата, определена в 
член 58, Комисията провежда 
подходяща консултация със 
заинтересовани страни преди 
приемането на такъв акт.

Or. en

Обосновка

Не само компетентните органи, които участват в процедурата, определена в член 58, 
но и представителни професионални организации също следва да участват по два 
начина при въвеждането на Европейска професионална карта за своята професия. 
Такива посредници знаят най-добре своите собствени потребности и могат да 
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играят много по-важна роля при насърчаването на използването на картата сред 
специалистите.

Изменение 237
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/EО
Член 4a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с консултативната
процедура по член 58.

6. По искане на представителните 
професионални организации, които 
желаят установяването на 
Европейска професионална карта за 
техните професии, Комисията приема 
актове за изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 58, 
параграф 3.

Or. fr

Изменение 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с консултативната 
процедура по член 58.

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти, 
особено по отношение на професии, 
които попадат в обхвата на 
процедурата за автоматично 
признаване по искане от тяхна 
страна, определящи формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с консултативната 
процедура по член 58.

Or. el

Обосновка

Уточнява се незадължителният характер на въвеждането на професионална карта.

Изменение 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за уточнение на 
Европейските професионални карти за 
определени професии, формата на 
Европейската професионална карта, 
преводите, които е необходимо да 
придружават всяко заявление за 
издаване на Европейска професионална 
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карта и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 58.

карта, и подробностите около оценката 
на заявленията, като отчита 
особеностите на всяка професия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 58. Процедурата 
следва по-специално да гарантира, че 
Европейската професионална карта 
ще бъде насочена предимно към 
улесняване и повишаване на 
мобилността на специалистите, 
независимо от това дали те 
подлежат на регламентиране или не, 
и в частност следва да избягва 
създаването на всякакви 
допълнителни регулаторни и 
административни пречки.

Or. en

Обосновка

Европейската професионална карта следва да се използва единствено като 
инструмент за признаване на професионални квалификации в друга държава членка, а 
не като средство за уреждане на въпроса относно квалификацията, необходима за 
упражняване на дадена професия, нито като средство за налагане на допълнителни 
изисквания от страна на държава членка, в която професията е регламентирана.

Изменение 240
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
приемащата държава членка и нямат 

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
приемащата държава членка и нямат 
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възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 58а относно 
определянето на критерии за 
изчисляване и разпределение на 
таксите.

възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта.

Or. en

Обосновка

Изчисляването и разпределението на таксите следва да се решава на национално 
равнище със съответните заинтересовани страни.

Изменение 241
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
приемащата държава членка и нямат 
възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 58а относно 
определянето на критерии за 
изчисляване и разпределение на 
таксите.

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
приемащата държава членка и нямат 
възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта.

Or. de
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Изменение 242
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
приемащата държава членка и нямат 
възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в
съответствие с член 58а относно 
определянето на критерии за 
изчисляване и разпределение на 
таксите.

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
приемащата държава членка и нямат 
възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта.

Or. en

Изменение 243
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
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приемащата държава членка и нямат 
възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 58а относно 
определянето на критерии за 
изчисляване и разпределение на 
таксите.

приемащата държава членка и нямат 
възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта. Комисията е оправомощена, след 
консултация с форум или форуми на 
съответните заинтересовани страни 
съгласно член 57в (нов), да приема 
делегирани актове, като включва в 
съответствие с член 58а 
предложенията на този форум или на 
тези форуми относно определянето на 
критерии за изчисляване и 
разпределение на таксите.

Or. en

Изменение 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
приемащата държава членка и нямат 
възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 58а относно 
определянето на критерии за 
изчисляване и разпределение на 
таксите.

7. Всички такси за сметка на 
заявителите във връзка с 
административните процедури за 
издаване на Европейска професионална 
карта, са разумни, пропорционални и 
съизмерими с разходите, направени от 
държавата членка по произход и 
приемащата държава членка и нямат 
възпиращ ефект за подаването на 
заявления за Европейска професионална 
карта.

Or. fi
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Изменение 245
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4a – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Членове 4a—4д не се прилагат към 
професионални групи, които са въвели 
собствена Европейска професионална 
карта за своите специалисти още 
преди влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

С Европейската професионална карта адвокатите вече разполагат с документ, 
който прави възможно трансграничното установяване и предоставянето на услуги 
съгласно системата, установена в Директиви 77/249/ЕИО и 98/5/ЕО. За тази цел не е 
необходимо с настоящата директива да се въвеждат допълнителни или различни 
мерки.

Изменение 246
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4a – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаването на квалификации с 
Европейската професионална карта 
служи като процедурна алтернатива на 
признаването на професионалните 
квалификации съгласно процедурите по 
дялове ІІ и ІІІ от настоящата директива.

Признаването на квалификации с 
Европейската професионална карта 
може да служи като процедурна 
алтернатива на признаването на 
професионалните квалификации 
съгласно процедурите по дялове ІІ и ІІІ 
от настоящата директива.

Or. en
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Изменение 247
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4а – параграф 9 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 3 години след влизане в 
сила на настоящата директива 
Комисията следва да предприеме 
преглед на успеха на професионалната 
карта като инструмент за 
мобилност, придружен по 
целесъобразност от предложения за 
изменение.

Or. en

Изменение 248
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
възможност на придобилия 
професионална квалификация да подаде 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта по всякакъв 
начин, включително онлайн, до 
компетентния орган на държавата 
членка по произход.

1. Държавите членки осигуряват 
възможност на придобилия 
професионална квалификация да подаде 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта в писмена или 
електронна форма, включително 
онлайн, до компетентния орган на 
държавата членка по произход.

Or. en
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Обосновка

Пояснение поради съображения за сигурност.

Изменение 249
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
възможност на придобилия 
професионална квалификация да подаде 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта по всякакъв 
начин, включително онлайн, до 
компетентния орган на държавата 
членка по произход.

1. Държавите членки осигуряват 
възможност на придобилия 
професионална квалификация да подаде 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта в писмен или 
електронен вид съгласно член 57 до 
компетентния орган на държавата 
членка по произход.

Or. de

Изменение 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
възможност на придобилия 
професионална квалификация да подаде 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта по всякакъв 
начин, включително онлайн, до 
компетентния орган на държавата 
членка по произход.

1. Държавите членки осигуряват 
възможност на придобилия 
професионална квалификация да подаде 
заявление за издаване на Европейска 
професионална карта в писмена форма, 
също и по електронна поща или във 
всякакъв друг електронен формат, 
включително онлайн, до компетентния 
орган на държавата членка по произход.
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Изменение 251
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявленията се придружават от 
документацията, изисквана по член 7, 
параграф 2 и приложение VІІ, според 
случая. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 58а относно 
определянето на подробностите по 
документацията.

2. Заявленията се придружават от 
документацията, изисквана по член 7, 
параграф 2 и приложение VІІ, според 
случая. В случай на обосновано 
съмнение приемащата държава 
членка може да изиска изпращането 
на оригиналните документи.

Or. de

Изменение 252
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2005/36/ЕО
Член 4б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявленията се придружават от 
документацията, изисквана по член 7, 
параграф 2 и приложение VІІ, според 
случая. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 58а относно 
определянето на подробностите по 
документацията.

2. Заявленията се придружават от 
документацията, изисквана по член 7, 
параграф 2 и приложение VІІ, според 
случая. Комисията е оправомощена, 
след консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а 
относно определянето на подробностите 
по документацията.
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Изменение 253
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 4б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държавите членки 
преценят, че е необходимо, 
центровете за подпомагане могат да 
оказват подкрепа на компетентните 
органи при предварителната 
обработка на документацията, 
изисквана за признаването на 
професионални квалификации.

Or. es


