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Изменение 65
Philip Claeys

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На своето специално заседание в 
Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. 
Европейският съвет признава 
необходимостта от хармонизиране на 
националното законодателство, 
регламентиращо условията за прием и 
пребиваване на граждани на трети 
страни. В този контекст Европейският 
съвет заявява по-конкретно, че 
Европейският съюз трябва да гарантира 
справедливо третиране на гражданите 
на трети държави, пребиваващи законно 
на територията на държавите-членки, и 
да води по-активна интеграционна 
политика, за да им даде права и да им 
възложи задължения, съпоставими с 
тези на гражданите на ЕС. Европейският 
съвет съответно приканва Съвета да 
приеме бързо правните инструменти въз 
основа на предложения от Комисията. 
Необходимостта дефинираните в 
Тампере цели да се постигнат бе 
потвърдена в Програмата от Хага от 4 и 
5 ноември 2004 г.

(2) На своето специално заседание в 
Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. 
Европейският съвет признава 
необходимостта от хармонизиране на 
националното законодателство, 
регламентиращо условията за прием и 
пребиваване на граждани на трети 
страни. В този контекст Европейският 
съвет заявява по-конкретно, че 
Европейският съюз трябва да гарантира 
справедливо третиране на гражданите 
на трети държави, пребиваващи законно 
на територията на държавите-членки, и 
да води по-активна интеграционна 
политика, за да им наложи задължения, 
съпоставими с тези на гражданите на 
ЕС. Европейският съвет съответно 
приканва Съвета да приеме бързо 
правните инструменти въз основа на 
предложения от Комисията. 
Необходимостта дефинираните в 
Тампере цели да се постигнат бе 
потвърдена в Програмата от Хага от 4 и 
5 ноември 2004 г.

Or. nl

Изменение 66
Philip Claeys

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Във все по-глобалния по характер 
пазар на труда, ЕС трябва да стане 
по-привлекателен за работници от 

заличава се
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трети страни. Административното 
опростяване и облекченият достъп до 
съответната информация биха 
улеснили постигането на тази цел. 
Разпоредбите за единна процедура за 
кандидатстване, водеща до титул, 
съчетаващ разрешително за 
пребиваване и работа, в рамките на 
един административен акт, биха 
допринесли за опростяването и 
хармонизирането на различните 
правила, прилагани в момента в 
държавите-членки. Подобно 
процедурно опростяване, въведено 
вече от повечето държави-членки, 
води до по-ефективна процедура 
както за мигрантите, така и за 
техните работодатели и позволява 
по-лесно да се контролира 
законосъобразността на 
пребиваването и трудовата заетост 
на мигрантите.

Or. nl

Изменение 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Във все по-глобалния по характер 
пазар на труда, ЕС трябва да стане 
по-привлекателен за работници от 
трети страни. Административното 
опростяване и облекченият достъп до 
съответната информация биха 
улеснили постигането на тази цел. 
Разпоредбите за единна процедура за 
кандидатстване, водеща до титул, 
съчетаващ разрешително за пребиваване 
и работа, в рамките на един 
административен акт, биха допринесли 
за опростяването и хармонизирането на 

(3) Доколкото кандидатурите за 
пребиваване и работа на 
територията на дадена държава-
членка взаимно се съпровождат, 
разпоредбите за единна процедура за 
кандидатстване, водеща до титул, 
съчетаващ разрешително за пребиваване 
и работа, в рамките на един 
административен акт, биха допринесли 
за опростяването и хармонизирането на 
различните правила, прилагани в 
момента в държавите-членки. Подобно 
процедурно опростяване, въведено вече 
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различните правила, прилагани в 
момента в държавите-членки. Подобно 
процедурно опростяване, въведено вече 
от повечето държави-членки, води до 
по-ефективна процедура както за 
мигрантите, така и за техните 
работодатели и позволява по-лесно да се 
контролира законосъобразността на 
пребиваването и трудовата заетост на 
мигрантите.

от повечето държави-членки, води до 
по-ефективна процедура както за 
мигрантите, така и за техните 
работодатели и позволява по-лесно да се 
контролира законосъобразността на 
пребиваването и трудовата заетост на 
мигрантите.

Or. en

Изменение 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Условията и критериите за 
отхвърляне на кандидатура за единно 
разрешително са изложени в 
националното законодателство, 
включително задължението да се 
спазва принципът на общностните 
преференции, така както е 
постановен по-конкретно в 
съответните разпоредби на 
Актовете за присъединяване от 16 
април 2003 г. и 25 април 2005 г.

(6) Условията и критериите за 
отхвърляне на кандидатура за единно 
разрешително следва да бъдат
прозрачни, обективни, проверими и да 
са изложени в националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Условията и критериите за (6) Условията и критериите за 
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отхвърляне на кандидатура за единно 
разрешително са изложени в 
националното законодателство, 
включително задължението да се спазва 
принципът на общностните 
преференции, така както е постановен 
по-конкретно в съответните разпоредби 
на Актовете за присъединяване от 16 
април 2003 г. и 25 април 2005 г.

отхвърляне на кандидатура за единно 
разрешително следва да бъдат 
обективни, проверими и да са 
изложени в националното 
законодателство, включително 
задължението да се спазва принципът на 
общностните преференции, така както е 
постановен по-конкретно в съответните 
разпоредби на Актовете за 
присъединяване от 16 април 2003 г. и 25 
април 2005 г.

Or. en

Изменение 70
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Условията и критериите за 
отхвърляне на кандидатура за единно 
разрешително са изложени в 
националното законодателство, 
включително задължението да се спазва 
принципът на общностните 
преференции, така както е постановен 
по-конкретно в съответните разпоредби 
на Актовете за присъединяване от 16 
април 2003 г. и 25 април 2005 г.

(6) Условията и критериите за 
отхвърляне на кандидатура за единно 
разрешително следва да бъдат 
обективни, проверими и да са 
изложени в националното 
законодателство, включително 
задължението да се спазва принципът на 
общностните преференции, така както е 
постановен по-конкретно в съответните 
разпоредби на Актовете за 
присъединяване от 16 април 2003 г. и 25 
април 2005 г.

Or. en
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Изменение 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Единното разрешително следва да 
приеме хармонизирания формат на 
разрешителното за пребиваване 
съобразно Регламент (EО) № 1030/2002 
относно единния формат на 
разрешенията за пребиваване за 
гражданите на трети страни, като така 
се позволява на държавите-членки да 
вписват информация, и най-вече дали 
на лицето е разрешено да работи или 
не. За по-доброто контролиране на 
миграцията, във всички издадени 
разрешителни за пребиваване, а не 
само в единното разрешително, 
държавите-членки трябва да 
поместят информация за 
разрешението да се работи, 
независимо от типа разрешително 
или документ за пребиваване, въз 
основа на които гражданинът на 
трета страна е бил приет на 
територията на държава-членка и му 
е бил даден достъп до пазара на труда 
в тази държава-членка.

(7) Единното разрешително следва да 
приеме хармонизирания формат на 
разрешителното за пребиваване 
съобразно Регламент (EО) № 1030/2002 
относно единния формат на 
разрешенията за пребиваване за 
гражданите на трети страни, като така 
се позволява на държавите-членки да 
вписват допълнителна информация.

Or. en

Изменение 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите на трети страни, 
приети за сезонна работа на 
територията на държава-членка за 

заличава се
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период, който не надвишава 6 месеца 
в рамките на дванадесет месеца, не са 
обхванати от тази директива 
предвид временния им статут.

Or. en

Изменение 73
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите на трети страни, 
приети за сезонна работа на 
територията на държава-членка за 
период, който не надвишава 6 месеца 
в рамките на дванадесет месеца, не са 
обхванати от тази директива 
предвид временния им статут.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изключването на сезонните работници - една уязвима категория работници, от 
общия набор от права не е приемливо, по-специално когато се разглеждат въпроси, 
свързани пряко с работата, например заплащане, условия на труд и правото на 
членуване в синдикати. Не е ясно кога отделната инициатива относно сезонните 
работници ще влезе в сила.

Изменение 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Лицата, ползващи временна 
закрила, трябва да бъдат обхванати 
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от настоящата директива по 
отношение на общия набор от права, 
когато имат разрешение за законно 
упражняване на трудова дейност на 
територията на държава-членка.

Or. en

Изменение 75
Philip Claeys

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Тази директива спазва основните 
права и съблюдава принципите, 
залегнали в Хартата за основните 
права на Европейския съюз и 
Европейската конвенция за човешки 
права и основни свободи, и следва да се 
прилага по съответния начин.

заличава се

Or. nl

Изменение 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Тази директива спазва основните 
права и съблюдава принципите, 
залегнали в Хартата за основните права 
на Европейския съюз и Европейската 
конвенция за човешки права и основни 
свободи, и следва да се прилага по 
съответния начин. 

(18) Тази директива спазва основните 
права и съблюдава принципите, 
залегнали в Хартата за основните права 
на Европейския съюз и Европейската 
конвенция за човешки права и основни 
свободи, и следва да се прилага по 
съответния начин. По-специално, 
настоящата директива следва да се 
прилага при съответно спазване на 
свободата на събранията и 
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сдружаването, правото на 
образование, свободата на избор на 
професия и правото на труд, 
принципа на недискриминация, 
правото на справедливи и равни 
условия на труд, правото на социална 
сигурност и социална помощ и 
правото на ефективно средство за 
правна защита и на справедлив 
съдебен процес, съдържащи се в 
членове 12, 14, 15, 21, 31, 34 и 47 от 
Хартата.

Or. en

Изменение 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Тази директива спазва основните 
права и съблюдава принципите, 
залегнали в Хартата за основните права 
на Европейския съюз и Европейската 
конвенция за човешки права и основни 
свободи, и следва да се прилага по 
съответния начин. 

(18) Тази директива спазва основните 
права и съблюдава принципите, 
залегнали в Хартата за основните права 
на Европейския съюз и Европейската 
конвенция за човешки права и основни 
свободи, и следва да се прилага по 
съответния начин. Следва да се обърне 
особено внимание за гарантиране на 
спазването на свободата на 
събранията и сдружаването, правото 
на образование, свободата на избор на 
професия и правото на труд, 
принципа на недискриминация, 
правото на справедливи и равни 
условия на труд, правото на социална 
сигурност и социална помощ, както и 
правото на ефективно средство за 
правна защита и на справедлив 
съдебен процес, гарантирани в 
Хартата.

Or. en
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Изменение 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Настоящата директива следва 
да се прилага без да накърнява по-
благоприятни разпоредби, съдържащи 
се в законодателството на ЕС и в 
международни инструменти. По-
специално, настоящата директива 
зачита правата и принципите, 
съдържащи се в Европейската 
социална харта от 18 октомври 1961 
г. и в Европейската конвенция за 
правния статут на работниците-
мигранти от 24 ноември 1977 г.

Or. en

Изменение 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Настоящата директива следва 
да се прилага, без да накърнява по-
благоприятни разпоредби, съдържащи 
се в законодателството на ЕС и в 
международни инструменти. В 
частност, настоящата директива 
зачита правата и принципите, 
посочени в Европейската социална 
харта от 1961 г. и в Международната 
конвенция за защита на правата на 
всички работници-мигранти и 
членовете на техните семейства от 
1990 г.
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Or. en

Изменение 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавите-членки трябва да 
приведат в действие разпоредбите на 
тази директива, без да допускат 
дискриминация въз основа на пол, раса, 
цвят на кожата, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религия или убеждения, 
политически или други възгледи, 
принадлежност към национално 
малцинство, материално състояние, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, и по-специално в 
съответствие с Директива 2000/43/EО на 
Съвета от 29 юни 2000 година относно 
прилагане на принципа на равно 
третиране на лица без разлика на расата 
или етническия произход и Директива 
2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 
2000 година за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на 
заетостта и професиите.

(19) Държавите-членки трябва да 
приведат в действие разпоредбите на 
тази директива, без да допускат 
дискриминация въз основа на пол, раса, 
цвят на кожата, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религия или убеждения, 
политически или други възгледи, 
принадлежност към национално 
малцинство, материално състояние, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, и по-специално в 
съответствие с Директива 2000/43/EО на 
Съвета от 29 юни 2000 година относно 
прилагане на принципа на равно 
третиране на лица без разлика на расата 
или етническия произход и Директива 
2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 
2000 година за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на 
заетостта и професиите и в 
съответствие с бъдещото 
законодателство в тази област, като 
например това, което трябва да бъде 
въведено съгласно предложението за 
Директива на Съвета за прилагане на 
принципа на равно третиране на 
лицата без оглед на религиозна 
принадлежност или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация (СОМ(2008)0426).

Or. en
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Изменение 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) към работниците от трети страни, 
които законно пребивават в държава-
членка. 

б) към работниците от трети страни, 
които законно пребивават в държава-
членка, независимо от основанието, с 
което са били първоначално приети 
на територията на държавата-
членка.

Or. en

Изменение 82
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) граждани на трети страни, 
приети за сезонна работа на 
територията на държава-членка за 
период, който не надвишава 6 месеца 
в рамките на дванадесет месеца;

Or. en

Изменение 83
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) граждани на трети страни, 
които са кандидатствали за прием 
или са приети на територията на 
държава-членка въз основа на това, че 
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са самостоятелно заети лица; 

Or. en

Изменение 84
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) бежанци от трети страни, които 
са получили разрешение да 
пребивават и работят на 
територията на държава-членка от
същата държава-членка;

Or. en

Изменение 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приети за сезонна работа на 
територията на държава-членка за 
период, който не надвишава 6 месеца 
в рамките на дванадесет месеца;

заличава се

Or. en
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Изменение 86
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приети за сезонна работа на 
територията на държава-членка за 
период, който не надвишава 6 месеца 
в рамките на дванадесет месеца;

заличава се

Or. en

Обосновка

г) Изключването на сезонните работници - една уязвима категория работници, от 
общия набор от права не е приемливо, по-специално когато се разглеждат въпроси, 
свързани пряко с работата, например заплащане, условия на труд и правото на 
членуване в синдикати. Това изключване не е оправдано, тъй като понастоящем е 
ясно, че в близко бъдеще Комисията няма да публикува отделна инициатива относно 
сезонните работници. 

Изменение 87
Hélène Flautre

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приети за сезонна работа на 
територията на държава-членка за 
период, който не надвишава 6 месеца 
в рамките на дванадесет месеца;

заличава се

Or. en
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Изменение 88
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) които са кандидатствали за 
признаване като бежанци и все още 
не е взето окончателно решение по 
кандидатурата им;

заличава се

Or. en

Изменение 89
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) които пребивават в държава-
членка като кандидати за 
международна закрила или по 
временни схеми за закрила; 

заличава се

Or. en

Изменение 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) чието експулсиране е отменено по 
фактически или юридически причини.

заличава се

Or. en
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Изменение 91
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) чието експулсиране е отменено по 
фактически или юридически причини.

заличава се

Or. en

Обосновка

з) Неясно и ненужно. Както е установено в член 3, параграф 1, буква б), директивата 
се прилага докато гражданинът на трета страна пребивава законно в държава-
членка.

Изменение 92
Philip Claeys

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква з)

Изменение Изменение

з) чието експулсиране е отменено по 
фактически или юридически причини.

заличава се

Or. nl

Изменение 93
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки могат да 
решат, че настоящата директива не 
се прилага за граждани на трети 
страни:
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а) които са кандидатствали за 
признаване като бежанци и все още 
не е взето окончателно решение по 
кандидатурата им;
б) които пребивават в държава-
членка като кандидати за 
международна закрила или по 
временни схеми за закрила.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да бъдат свободни да решават, че кандидатурите за 
закрила и за разрешително за работа не трябва да бъдат специални.

Изменение 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Кандидатурата за пребиваване и 
работа на територията на държава-
членка се подава в рамките на единна 
процедура за кандидатстване. 

1. Доколкото кандидатурите за 
пребиваване и работа на територията на 
държава-членка взаимно се 
съпровождат, те се подават в 
рамките на единна процедура за 
кандидатстване.

Or. en

Изменение 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всички граждани на трети 
страни имат право да 
кандидатстват за пребиваване и 
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работа на територията на държава-
членка. В допълнение, на 
работодатели или признати 
посредници се разрешава да подават 
заявления от името на гражданин на 
трета страна.

Or. en

Изменение 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки дават ход на 
кандидатурата и приемат решение за 
издаването, коригирането или 
подновяването на единното 
разрешително когато кандидатът 
отговаря на изискванията, посочени в 
националното законодателство. 
Решението за издаване, коригиране 
или подновяване на единното 
разрешително съставлява един титул, 
съчетаващ разрешително за пребиваване 
и работа в рамките на един 
административен акт.

2. Държавите-членки дават ход на 
кандидатурата и приемат решение за 
издаването, коригирането или 
подновяването на единното 
разрешително когато кандидатът 
отговаря на изискванията, посочени в 
националното законодателство. 
Доколкото кандидатурите за 
пребиваване и работа на 
територията на дадена държава-
членка взаимно се съпровождат, 
решението за издаване, коригиране или 
подновяване на единното разрешително 
съставлява един титул, съчетаващ 
разрешително за пребиваване и работа в 
рамките на един административен акт.

Or. en
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Изменение 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изключителни обстоятелства, 
свързани със сложността при 
обработване на кандидатурата, 
посоченият в първа алинея краен срок 
може да бъде удължен.

При изключителни обстоятелства, 
свързани със сложността при 
обработване на кандидатурата, 
посоченият в първа алинея краен срок 
може да бъде удължен с максимум 
шест месеца.

Or. en

Изменение 98
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изключителни обстоятелства, 
свързани със сложността при 
обработване на кандидатурата, 
посоченият в първа алинея краен срок 
може да бъде удължен.

При изключителни обстоятелства, в 
съответствие с публично определени 
критерии, свързани със сложността при 
обработване на кандидатурата, 
посоченият в първа алинея краен срок 
може да бъде удължен.

Or. en

Обосновка

Въпреки че правото да подава заявление е  на гражданина на трета страна, 
работодателите следва да могат да подават заявление от името на работника. 
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Изменение 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато гражданин на трета страна 
вече пребивава в държава-членка, 
тази държава-членка позволява на 
гражданина на третата страна да 
остане законно на територията й до 
предоставянето или отказа на 
единното разрешително и до 
изчерпването на всички възможни 
средства за правна защита.

Or. en

Изменение 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако информацията, предоставена
във връзка с кандидатурата, не 
отговаря на изискванията, 
компетентният орган уведомява 
кандидата за изискваната допълнителна 
информация. Срокът, предвиден в 
параграф 2, се прекъсва докато органът 
получи изискваната допълнителна 
информация. 

4. Ако информацията или 
документите, предоставени  във 
връзка с кандидатурата, са непълни 
според публично определени 
критерии, компетентният орган 
уведомява кандидата за изискваната
допълнителна информация. При 
целесъобразност той информира 
също така кандидата откъде да 
получи информацията или 
документите. Срокът, предвиден в 
параграф 2, се прекъсва докато органът 
получи изискваната допълнителна 
информация. 
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Or. en

Изменение 101
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако информацията, предоставена във 
връзка с кандидатурата, не отговаря на 
изискванията, компетентният орган 
уведомява кандидата за изискваната 
допълнителна информация. Срокът, 
предвиден в параграф 2, се прекъсва 
докато органът получи изискваната 
допълнителна информация.

4. Ако информацията, предоставена във 
връзка с кандидатурата, не отговаря на 
изискванията според публично 
определени критерии, компетентният 
орган уведомява кандидата писмено за 
изискваната допълнителна информация. 
Срокът, предвиден в параграф 2, се 
прекъсва докато органът получи 
изискваната допълнителна информация.

Or. en

Изменение 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако информацията, предоставена във 
връзка с кандидатурата, не отговаря на 
изискванията, компетентният орган 
уведомява кандидата за изискваната 
допълнителна информация. Срокът, 
предвиден в параграф 2, се прекъсва 
докато органът получи изискваната 
допълнителна информация.

Ако информацията, предоставена във 
връзка с кандидатурата, е непълна, 
според публично определени 
критерии, компетентният орган 
уведомява кандидата за изискваната 
допълнителна информация. Срокът, 
предвиден в параграф 2, се прекъсва 
докато органът получи изискваната 
допълнителна информация.

Or. en
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Изменение 103
Ioan Enciu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки осигуряват на 
всички притежатели на единно 
разрешително допълнителен 
документ с подробна информация 
относно правата и задълженията им.

Or. en

Изменение 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В писменото уведомление, въз основа 
на критерии, изложени в националното 
или Общностното законодателство, се 
изтъкват причините за решение, с което 
се отхвърля кандидатура, не се издава, 
коригира или подновява единно 
разрешително или това разрешително се 
прекратява или отнема.

1. В писменото уведомление, въз основа 
на критерии, изложени в националното 
законодателство или 
законодателството на Съюза, се 
изтъкват причините за решение, с което 
се отхвърля кандидатура, не се издава, 
коригира или подновява единно 
разрешително или това разрешително се 
прекратява или отнема; тези причини 
са обективни, проверими и прозрачни.

Or. en



PE439.963v01-00 24/32 AM\809956BG.doc

BG

Изменение 105
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В писменото уведомление, въз основа 
на критерии, изложени в националното 
или Общностното законодателство, се 
изтъкват причините за решение, с което 
се отхвърля кандидатура, не се издава, 
коригира или подновява единно 
разрешително или това разрешително се 
прекратява или отнема.

1. В писменото уведомление, въз основа 
на обективни и проверими критерии, 
изложени в националното 
законодателство или 
законодателството на Съюза, се 
изтъкват причините за решение, с което 
се отхвърля кандидатура, не се издава, 
коригира или подновява единно 
разрешително или това разрешително се 
прекратява или отнема;

Or. en

Обосновка

Подобрява правната сигурност и предотвратява произволни решения.

Изменение 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко решение да се отхвърли 
кандидатура, да не се издаде, коригира 
или поднови, да се прекрати или отнеме 
единно разрешително, може да бъде 
оспорено в съдилище на съответната 
държава-членка. Писменото 
уведомление посочва възможните 
процедури за правна защита и 
крайните срокове за предприемане на 
действия.

2. Всяко решение да се отхвърли 
кандидатура, да не се издаде, коригира 
или поднови, да се прекрати или отнеме 
единно разрешително, може да бъде 
оспорено в съдилище на съответната 
държава-членка. В такива случаи 
гражданите на трети страни се 
ползват със същите процедурни 
гаранции като тези, които са 
предоставени на гражданите на 
съответната държава-членка, 
включително, при целесъобразност, и 
безплатна правна помощ. Писменото 
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уведомление посочва съда или 
компетентния административен 
орган, пред който засегнатото лице 
може да обжалва и крайните срокове 
за това обжалване.

Or. en

Изменение 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко решение да се отхвърли 
кандидатура, да не се издаде, коригира 
или поднови, да се прекрати или отнеме 
единно разрешително, може да бъде 
оспорено в съдилище на съответната 
държава-членка. Писменото 
уведомление посочва възможните 
процедури за правна защита и 
крайните срокове за предприемане на 
действия. 

2. Всяко решение да се отхвърли 
кандидатура, да не се издаде, коригира 
или поднови, да се прекрати или отнеме 
единно разрешително, може да бъде 
оспорено в съдилище на съответната 
държава-членка. Писменото 
уведомление посочва съда или 
административния орган, пред който 
засегнатото лице може да обжалва, и 
крайните срокове за обжалването. 

Or. en

Изменение 108
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко решение да се отхвърли 
кандидатура, да не се издаде, коригира 
или поднови, да се прекрати или отнеме 
единно разрешително, може да бъде 
оспорено в съдилище на съответната 
държава-членка. Писменото 
уведомление посочва възможните 

2. Всяко решение да се отхвърли 
кандидатура, да не се издаде, коригира 
или поднови, да се прекрати или отнеме 
единно разрешително, може да бъде 
оспорено в съдилище на съответната 
държава-членка. Писменото 
уведомление посочва съда или 
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процедури за правна защита и 
крайните срокове за предприемане на 
действия.

административния орган, пред който 
засегнатото лице може да обжалва, и 
крайните срокове за предприемане на 
действия.

Or. en

Обосновка

Пояснява, че процедурите за обжалване следва винаги да бъдат налични.

Изменение 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за информиране на 
гражданите на трети страни и бъдещите 
работодатели за пълния набор от 
документи, необходими за 
комплектоване на кандидатурата.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за автоматично, 
незабавно и изчерпателно 
информиране на гражданите на трети 
страни и бъдещите работодатели за 
пълния набор от документи, 
необходими за комплектоване на 
кандидатурата.

Or. en

Изменение 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да изискат от 
кандидатите да заплатят такси за 
обработката на кандидатурите в 
съответствие с тази директива. 
Размерът на таксите трябва да е 
съразмерен и да се основава на 
принципа за действително доставена 

Държавите-членки не могат да изискат 
от кандидатите да заплатят такси за 
обработката на кандидатурите в 
съответствие с тази директива.
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услуга.

Or. en

Изменение 111
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да изискат от 
кандидатите да заплатят такси за 
обработката на кандидатурите в 
съответствие с тази директива. Размерът 
на таксите трябва да е съразмерен и да 
се основава на принципа за 
действително доставена услуга.

Държавите-членки могат да изискат от 
кандидатите да заплатят такси за 
обработката на кандидатурите в 
съответствие с тази директива. Размерът 
на таксите е съразмерен и достъпен и 
не надвишава действителните 
разходи, направени от националната 
администрация.

Or. en

Изменение 112
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 11 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Държавите-членки гарантират, 
че притежателите на единно 
разрешително имат правото да 
сменят работодатели в случай че 
договорът им е прекратен поради 
причини, независещи от волята на 
работника.  В ситуация на конфликт 
между работник и работодател, 
притежателят на единно 
разрешително има правото да остане 
на територията на ЕС колкото е 
необходимо с цел приключване на 
всички съответни правни въпроси.
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Or. en

Изменение 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 11 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да пребивава в която и да е друга 
държава-членка за кратки периоди, 
които не превишават три месеца;

Or. en

Изменение 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Предложение за директива
Член 11 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да има свободен достъп до цялата 
територия на държавата-членка, издала 
единното разрешително, с 
ограниченията, предвидени в 
националното законодателство от 
съображения за сигурност; 

в) да има свободен достъп до цялата 
територия на държавата-членка, издала 
единното разрешително. Държавите-
членки могат да налагат 
териториални ограничения върху 
правото на пребиваване и правото на 
работа, с ограниченията, предвидени в 
националното законодателство от 
съображения за сигурност, само когато 
същите ограничения се прилагат за 
техните собствени граждани;

Or. en
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Изменение 115
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Article 11 – point c

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да има свободен достъп до цялата 
територия на държавата-членка, издала 
единното разрешително, с 
ограниченията, предвидени в 
националното законодателство от 
съображения за сигурност; 

в) да има свободен достъп до цялата 
територия на държавата-членка, издала 
единното разрешително. Държавите-
членки могат да налагат 
териториални ограничения върху 
правото на пребиваване и правото на 
работа, с ограниченията, предвидени в 
националното законодателство от 
съображения за сигурност, само когато 
същите ограничения се прилагат за 
техните собствени граждани;

Or. en

Обосновка

Териториални ограничения не следва да бъдат предмет на произволни решения.

Изменение 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 11 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В края на срока на валидност на 
единното разрешително държавите-
членки могат, при получаване на  
заявление, да предоставят 
разрешително за пребиваване с 
максимална продължителност от 
шест месеца с цел търсене на работа. 
През този период те се ползват със 
същата подкрепа за намиране на 
работа като предвидената за 
граждани на съответната държава-
членка.
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Or. en

Изменение 117
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 11 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Притежателят на единно 
разрешително има правото да 
актуализира единното разрешително 
при смяна на работодателите и да го 
подновява при сключването на нов 
договор с работодател от различна 
държава-членка.

Or. en

Изменение 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Временна безработица

1. Безработицата сама по себе си не 
представлява основание за отнемане 
на разрешително, освен ако периодът 
на безработица не надвиши шест 
последователни месеца.
2. През този период на гражданите на 
трети страни се разрешава да 
търсят и да започват работа, като 
се ползват със същата подкрепа за 
намиране на работа като 
предвидената за граждани на 
съответната държава-членка. 
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Or. en

Изменение 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Предложение за директива
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Уведомяване относно решения

Уведомлението и информацията, 
посочени в членове 5, 8 и 9, се 
осигуряват по начин, който 
предоставя възможност на 
кандидата да разбере тяхното 
съдържание и последиците от тях.

Or. en

Изменение 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Периодично и за първи път не по-
късно от три години след посочената в 
член 16 дата Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета за 
прилагането на директивата в 
държавите-членки и, ако счете за 
необходимо, предлага изменения. 

1. Периодично и за първи път не по-
късно от две години след посочената в 
член 16 дата Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета за 
прилагането на директивата в 
държавите-членки и, ако счете за 
необходимо, предлага изменения. 

Or. en
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Изменение 121
Kinga Gál

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 
[…]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствията 
между тези разпоредби и настоящата 
директива.

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 
[три години след влизането в сила на 
настоящата директива]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствията между тези разпоредби и 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

С оглед постигане на целите на настоящия законодателен акт, държавите-членки ще 
трябва да установят нови основни правни разпоредби, институционална, 
административна и финансова структура. Този правен инструмент следва да се 
разглежда като съществена нова стъпка към законна миграция на граждани от 
трети държави. Следователно в правния текст следва да се предвиди период от три 
години за транспониране на разпоредбите в националното законодателство на 
държавите-членки.


