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Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за 
единно разрешение за пребиваване и работа на територията на 
държава-членка и относно общ набор от права на работниците от трети 
държави, законно пребиваващи в държава-членка

Приложено се изпращат на делегациите предложения на председателството във връзка с 

посоченото по-горе предложение за директива. В тях председателството адаптира текста 

спрямо новата законодателна рамка, произтичаща от влизането в сила на Договора от 

Лисабон, както и предвид последните събития във връзка с досието. Промените в 

док. 7721/09, на който бяха правени позовавания по време на заседанието от 9 февруари, са 

отбелязани с получер шрифт. Леко коригираният преамбюл е резултат от обсъжданията през 

декември 2008 г. (док. 16673/08).

На заседанието на 12 февруари 2010 г. съветниците ще бъдат приканени да разгледат 

предимно член 12 от директивата.
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Предложение за

ДИРЕКТИВА на Европейския парламент и на Съвета

относно единна процедура за кандидатстване на граждани на 
трети държави за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на 

държава-членка 
и 

относно общ набор от права на 
работниците от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 79, параграф 2, букви а) и б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,
като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) За постепенното изграждане на пространство на свобода, сигурност и правосъдие 
Договорът предвижда приемането на мерки в области като предоставяне на убежище, 
имиграция и защита на правата на граждани на трети държави.

(2) На своето специално заседание в Тампере, проведено на 15 и 16 октомври 1999 г., 
Европейският съвет призна необходимостта от хармонизиране на националното 
законодателство, регламентиращо условията за прием и пребиваване на граждани на 
трети държави. В този контекст Европейският съвет заяви по-конкретно, че 
Европейският съюз следва 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. Поради това Европейският съвет прикани 
Съвета да приеме в най-кратък срок правните инструменти въз основа на 
предложенията на Комисията. Необходимостта да се постигнат дефинираните в 
Тампере цели бе отново потвърдена в Стокхолмската програма от 10 и 11 декември
2009 г.
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(3) Разпоредбите за единна процедура за кандидатстване, водеща до право, съчетаващо 
разрешително за пребиваване и работа в рамките на един административен акт, следва 
да допринесат за опростяването и хармонизирането в още по-голяма степен на 
правилата, прилагани понастоящем в държавите-членки. Подобно процедурно 
опростяване вече бе въведено в няколко държави-членки и доведе до по-ефективна 
процедура както за мигрантите, така и за техните работодатели, и позволи по-лесно да 
се контролира законосъобразността на пребиваването и трудовата заетост на 
мигрантите.

(4) За да позволят първоначално влизане на територията си, държавите-членки следва да 
са в състояние своевременно да издават единно разрешително или виза, в случай че 
такова разрешително се издава изключително на тяхна територия.

(5) Следва да се предвидят правила, уреждащи процедурата за разглеждане на 
заявленията за единно разрешително. Процедурите следва да са ефективни и 
изпълними предвид нормалното натоварване на администрациите на 
държавите-членки, а също така прозрачни и безпристрастни, за да гарантират 
адекватна правна сигурност на заинтересованите.

(6) Условията и критериите за отхвърляне на заявление 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.

(7) Единното разрешително следва да приеме хармонизирания формат на разрешението 
за пребиваване съобразно Регламент (ЕО) № 1030/2002 относно единния формат на 
разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като това дава 
възможност на държавите-членки да вписват информация, по-специално дали на 
лицето е разрешено да работи или не. За по-доброто контролиране на миграцията, не 
само в единното разрешително, но и във всички издадени разрешения за пребиваване, 
държавите-членки следва да поместят информация дали е разрешено да се работи, 
независимо от типа разрешение или документ за пребиваване, въз основа на които 
гражданинът на трета държава е бил приет на територията на държава-членка и му е 
бил предоставен достъп до пазара на труда в тази държава-членка.
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(7а) Разпоредбите на настоящата директива относно единното разрешително и 

разрешението за пребиваване, издадено за цели, различни от работа, не 

възпрепятстват държавите-членки да издават допълнителни документи, по-специално 

с цел да предоставят по-конкретна информация относно правото на работа.

(7б) Задължението на държавите-членки да определят дали заявлението се подава от 

гражданина на трета държава или от неговия работодател не засяга участието на 

другата страна в процедурата.

(7в) Разпоредбите на настоящата директива относно разрешенията за пребиваване за цели, 

различни от работа, се отнасят единствено до формата на тези разрешения и не засягат 

националните и/или други правила на Съюза относно процедурите за приемане и за 

издаване на такива разрешения.

(7г) Разпоредбите на настоящата директива относно единната процедура за 

кандидатстване и единното разрешително не се отнасят до унифицирани визи и до 

визи за дългосрочно пребиваване.

(7д) Срокът за вземане на решение по заявлението не следва да включва времето, 

необходимо за признаване на професионална квалификация, нито времето, 

необходимо за издаване на виза. Настоящата директива не засяга националните 

процедури за признаване на дипломи.

(7е) Определянето на компетентния орган съгласно настоящата директива не засяга ролята 

и отговорностите на други органи и, където е приложимо, социални партньори, във 

връзка с разглеждането на заявлението и с решението по това заявление.

(7ж) Разпоредбите на настоящата директива не засягат компетентността на 

държавите-членки да регулират приемането, включително броя граждани на трети 

държави, които да се приемат с цел трудова заетост. Настоящата директива не засяга 

компетентността на държавите-членки по отношение на допускането на граждани на 

трети държави до техните трудови пазари.



6273/10 vat/SS/nm 5
DG H 1 B  LIMITE BG

(8) На граждани на трети държави, които притежават валиден документ за пътуване и 
единно разрешително, издадено от държава-членка, прилагаща изцяло достиженията 
на правото от Шенген, следва да бъде разрешено да влязат и да се движат свободно на 
територията на държавите-членки, прилагащи изцяло достиженията на правото от 
Шенген, за период не по-дълъг от три месеца, в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за 
създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите 
(Кодекс на шенгенските граници) и член 21 от Достиженията на правото от Шенген —
Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между 
правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална 
република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола 
по техните общи граници (Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение).

(9) Правата на гражданите на трети държави варират в зависимост от държавата-членка, в 
която работят, и от тяхното гражданство. За да продължи развитието на съгласувана 
имиграционна политика и в допълнение към съществуващите достижения на правото 
в областта на имиграцията, следва да се предвиди набор от права, и по-специално да 
се посочат областите на политиката, където на работници от трети държави, законно 
приети в държава-членка, но все още без статут на дългосрочно пребиваващи, се 
гарантира равно третиране наред със собствените граждани. Целта на тези разпоредби 
е да се установят минимални условия на равнопоставеност в рамките на Европейския 
съюз.

(10) Всички граждани на трети държави, които законно пребивават и работят в 
държавите-членки, независимо от първоначалната причина или основание за приема, 
следва да се ползват най-малко от общ набор права, които да се изразяват в равно 
третиране наред с гражданите на съответната приемаща държава-членка. Правото на 
равно третиране в посочените в настоящата директива области следва да се гарантира 
не само на тези граждани на трети държави, които са допуснати да работят на 
територията на държава-членка, но и на онези, които са приети по други причини и са 
получили достъп до пазара на труда в тази държава-членка в съответствие с друго 
законодателство на Съюза или национално законодателство, включително членове на 
семейството на работник от трета държава, които са приети в държавата-членка в 
съответствие с Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно 
правото на събиране на семейството, граждани на трети държави, приети на 
територията на държава-членка въз основа на Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 
13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети страни с цел 
образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност, и 
научни работници, приети съгласно Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 
2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за 
целите на провеждане на научноизследователска дейност.
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(11) Граждани на трети държави, придобили статут на дългосрочно пребиваващи в 
съответствие с Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно 
статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни, не са обхванати от 
тази директива на основание на техния по-привилегирован статут и спецификата на 
тяхното разрешение за пребиваване, а именно „дългосрочно пребиваващ в ЕО“.

(12) Граждани на трети държави, които са командировани, независимо дали 

командироващото ги предприятие се намира в държава-членка или в трета държава, 

не следва да бъдат обхванати от настоящата директива, тъй като не се считат за част 

от трудовия пазар на тази държава-членка.

(13) Граждани на трети държави, приети за сезонна работа на територията на 

държава-членка, не са обхванати от директивата предвид временния им статут.

(14) Правото на равно третиране в определени области на политиката следва да бъде 

свързано единствено и само с правото на законно пребиваване и достъпа до пазара на 

труда в държава-членка, предоставено на граждани на трети държави чрез единното 

разрешително, което обхваща разрешението да се пребивава и работи, и чрез 

разрешение за пребиваване, издадено на други основания и съдържащо информация 

за разрешението да се работи.

(15) Придобитите от гражданин на трета държава професионални квалификации в друга 

държава-членка следва да се признават по същия начин както тези на граждани на 

Съюза, а квалификациите, придобити в трета държава, следва да се вземат предвид 

съобразно разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални 

квалификации. Правото на равно третиране, предоставено на работници от трети 

държави по отношение на признаването на дипломи, сертификати и други 

професионални квалификации в съответствие с приложимите национални процедури, 

не засяга компетентността на държавите-членки да допускат тези работници от трети 

държави до трудовите се пазари.
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(16) Работниците от трети държави следва да се ползват от равно третиране в областта на 
социалната сигурност. Клоновете на социалната сигурност са определени в Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална 
сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, 
които се движат в рамките на Общността. Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета от 
14 май 2003 г. за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани на трети държави, които 
все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание тяхното 
гражданство, разширява обхвата на Регламент (ЕИО) № 1408/71, така че да обхване 
граждани на трети държави, които законно пребивават в Европейския съюз и са 
поставени в трансгранични условия. Разпоредбите в настоящото предложение 
относно равното третиране в областта на социалната сигурност се прилагат и към 
лица, пристигащи в държава-членка директно от трета държава, при условие че 
съответното лице пребивава законно и отговаря на условията, определени съгласно 
националното законодателство за получаване на съответните обезщетения за социална 
сигурност. Независимо от това настоящата директива не следва да предоставя на 
работниците от трети държави повече права от вече предвидените в действащото 
законодателство на Съюза в областта на социалната сигурност за граждани на трети 
държави, които са поставени в трансгранични условия между държави-членки. Освен 
това настоящата директива не следва да предоставя права в ситуации, които попадат 
извън обхвата на действие на законодателството на Съюза, като например членове на 
семейството, пребиваващи в трета държава.

(16а) Правото на ЕС не ограничава компетентността на държавите-членки да 
организират своите схеми за социална сигурност. При липсата на хармонизация 
на равнището на Съюза, всяка държава-членка трябва да определи в 
законодателството си при какви условия се предоставят обезщетения за 
социална сигурност, размера на тези обезщетения и периода, през който те се 
предоставят. Същевременно, при упражняването на тази компетентност 
държавите-членки следва да се съобразяват със законодателството на Съюза.
Гражданите на трета държава, които са субект на настоящата директива, следва 
да изпълняват условията, предвидени от законодателството на компетентната 
държава-членка, що се отнася до принадлежността към схема за социална 
сигурност или до правото на обезщетение.

(16б) Получаването на обезщетения за социална сигурност зависи от общите условия, 
определени в националното право, включително готовността и официалното 
разрешение за извършване на работа.

(16в) Равното третиране на работниците от трети държави не обхваща мерките в областта 
на професионалното обучение, финансирани по силата на схеми за социално 
подпомагане.
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(17) Тъй като целите на предложеното действие, а именно установяването на единна 
процедура за кандидатстване за издаване на единно разрешително на граждани на
трети държави за работа на територията на държава-членка и гарантирането на права 
на законно пребиваващите в държава-членка работници от трети държави, не могат да 
постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, с оглед на 
обхвата и последиците от предлаганото действие, могат да бъдат осъществени 
по-успешно от Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, изложен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, посочен в същия член, мерките по настоящата 
директива не надхвърлят необходимото за постигането на тези цели.

(18) Настоящата директива спазва основните права и съблюдава принципите, признати в 
член 6 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

(19) [заличава се]

(19а) Съгласно параграф 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес 
на Съюза свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, да илюстрират 
съответствието между директивата и мерките за транспониране, и да ги направят 
обществено достояние.

(20) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното 
кралство и Ирландия, приложен към Договора относно функционирането на
Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от този протокол, тези държави-членки не 
участват в приемането на настоящата директива, която не е обвързваща или 
приложима спрямо тях.

(21) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен 
към Договора относно функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в 
приемането на настоящата директива, която не е обвързваща или приложима спрямо 
нея,
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ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

Целта на настоящата директива е да установи:

а) единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за издаване на 

единно разрешително за пребиваване с цел работа на територията на 

държава-членка, за да се опростят процедурите за тяхното приемане и да се облекчи 

контролът на статута им, и

б) общ набор от права за работниците от трети държави, законно пребиваващи в 

държава-членка, който да се основава на равно третиране наред с гражданите на 

същата държава-членка.

Настоящата директива не засяга компетентността на държавите-членки по отношение на 

допускането на граждани на трети държави до техните трудови пазари.

Член 2

Определение

За целите на настоящата директива:

а) „гражданин на трета държава“ означава всяко лице, което не е гражданин на Съюза 

по смисъла на член 20, параграф 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз;

б) „работник от трета държава“ означава всеки гражданин на трета държава, който е 

приет на територията на държава-членка, законно пребивава и му е позволено да 

работи в рамките на платено правоотношение съгласно националното право и/или в 

съответствие с националната практика на тази държава-членка;

в) „единно разрешително“ означава разрешение за пребиваване, издадено от органите 

на държава-членка, с което на гражданин на трета държава се позволява да 

пребивава законно на територията на държавата-членка с цел работа;
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г) „единна процедура за кандидатстване“ означава всяка процедура по заявление от 

гражданин на трета държава за разрешение да пребивава и работи на територията на 

държава-членка, въз основа на която се взема решение по заявлението за единно 

разрешително за този гражданин на трета държава.

Член 3

Обхват

1. Настоящата директива се прилага:

а) за граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение да 

пребивават с цел работа на територията на държава-членка,

б) за граждани на трети държави, които са били приети съгласно националните 

или други разпоредби на Съюза за цели, различни от работа, позволено им е да 

работят и им е издадено разрешение за пребиваване в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 1030/2002; както и

в) за граждани на трети държави, които са били приети с цел работа съгласно 

националните или други разпоредби на Съюза.

2. Настоящата директива не се прилага за граждани на трети държави:

а) които са членове на семейството на граждани на Съюза, които са упражнили 

или упражняват своето право на свободно движение на територията на Съюза

в съответствие с Директива 2004/38/ЕО;

б) които, както членовете на техните семейства, независимо от националността 

им, се ползват от права на свободно движение, равностойни на правата на 

гражданите на Съюза съгласно споразумения между Съюза и неговите 

държави-членки, от една страна, и трети държави, от друга страна;

в) които са командировани, независимо от това дали тяхното предприятие е 

установено в държава, която е държава-членка или не, за периода, в който са 

командировани;
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г) които влизат в държава-членка по силата на ангажименти, съдържащи се в 
международно споразумение, което улеснява влизането и временния престой 
на някои категории физически лица, свързани с търговия и инвестиции;

д) които са кандидатствали за приемане или които са били приети на територията 
на държава-членка в качеството на сезонни работници или работещи по 
програми au pair;

е) които имат разрешение за пребиваване в държава-членка по линията на 
временна закрила или са поискали разрешение за пребиваване със същия мотив 
и очакват решение относно своя статут;

ж) които се ползват от международна закрила съгласно Директива 2004/83/ЕО или 
са представили молба за международна закрила съгласно тази директива, по 
която все още не е взето окончателно решение;

з) които се ползват от закрила съгласно националното законодателство, 
международните задължения или практиката на държавата-членка или са 
представили молба за закрила съгласно националното законодателство, 
международните задължения или практиката на държавите-членки, по която 
все още не е взето окончателно решение;

и) които са дългосрочно пребиваващи лица в ЕО в съответствие с 
Директива 2003/109/ЕО;

й) чието експулсиране е било временно преустановено поради фактически или 
правни основания;

к) които са кандидатствали за приемане или са били приети на територията на 
държава-членка като самостоятелно заети лица;

л) които са кандидатствали за приемане или са били приети като морски 
лица за заетост или работа в каквото и да е качество на борда на кораб, 
регистриран във/плаващ под знамето на държава-членка.

3. Държавите-членки могат да решат, че членове 4—10 не се прилагат за граждани на 
трети държави, които са получили разрешение за работа на територията на 
държава-членка за срок, не по-дълъг шест месеца, и за граждани на трети държави, 
които са приети с цел обучение.
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4. Разпоредбите на членове 4—10 не се прилагат за граждани на трети държави, на 
които е позволено да работят въз основа на виза.

Член 4
Единна процедура за кандидатстване

1. Заявление за единно разрешително се подава в рамките на единна процедура за 
кандидатстване. Държавите-членки определят дали заявленията за издаване на 
единно разрешително трябва да бъдат подадени от гражданина на трета държава или 
от неговия работодател. Държавите-членки могат да решат да разрешат подаването 
на заявления да се извършва или от гражданина на трета държава, или от неговия 
работодател.

2. Държавите-членки разглеждат заявлението и приемат решение за издаването, 
изменението или подновяването на единното разрешително, ако кандидатът отговаря 
на изискванията, посочени в националното законодателство. Решението за издаване, 
изменение или подновяване на единното разрешително съставлява едно 
комбинирано право, съчетаващо разрешително за пребиваване и работа в рамките на 
един административен акт.

3. Държавите-членки могат да решат да разгледат заявлението, когато съответният 
гражданин на трета държава пребивава извън територията на държавата-членка, в 
която желае да бъде приет, или когато вече законно пребивава в тази 
държава-членка, ако това се предвижда от националното законодателство.

4. Единната процедура за кандидатстване не засяга визовата процедура, която може да 
се изисква за първоначалното влизане на територията.

5. Когато предвидените условия са изпълнени, държавите-членки издават единно 
разрешително на гражданите на трети държави, които кандидатстват за приемане, и 
на вече приетите граждани на трети държави, които кандидатстват за подновяване 
или изменение на разрешенията за пребиваване след влизането в сила на 
националните разпоредби за изпълнение.

Член 5
Компетентен орган

1. Държавите-членки определят органа, компетентен да приема заявленията и да издава 
единното разрешително.
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2. Компетентният орган приема решение по пълното заявление във възможно 
най-кратък срок, но не по-късно от четири месеца от датата, на която е подадено 
заявлението.

По причини, свързани със сложността на разглеждане на кандидатурата, посоченият 
в първа алинея краен срок може да бъде удължен.

Последиците от липсата на решение при изтичането на срока, предвиден в 
настоящата разпоредба, се определят от националното законодателство на 
съответната държава-членка.

3. Компетентният орган уведомява кандидата за решението си писмено в съответствие 
с процедурата за уведомяване, предвидена в съответното национално 
законодателство.

4. Ако информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са 
недостатъчни, компетентният орган уведомява кандидата за изискваната 
допълнителна информация или документи и може да определи разумен срок за 
предоставянето им. Посоченият в параграф 2 срок временно спира да тече, докато 
органите получат изискваната допълнителна информация или документи. Ако 
допълнителната информация или документи не бъдат предоставени в рамките на 
срока, заявлението може да бъде отхвърлено.

Член 6
Единно разрешително

1. Държавите-членки издават единно разрешително, като използват единния формат, 
предвиден в Регламент (ЕО) № 1030/2002, и вписват информацията, свързана с 
разрешителното за работа в съответствие с буква а), подточка 7.5—9 от 
приложението към регламента.

Държавата-членка може да издаде допълнителен документ към единното 
разрешително, в което се съдържа цялата съответна информация относно 
специфичните права и условия на труд и може да го преразглежда, когато се 
промени положението, което притежателят на единното разрешително заема на 
пазара на труда.

2. При издаване на единно разрешително държавите-членки не издават допълнителни
разрешителни като доказателство за предоставения достъп до пазара на труда.
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Член 7
Разрешения за пребиваване, издадени за цели, различни от работа

1. При издаване на разрешения за пребиваване в съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 1030/2002 държавите-членки посочват информацията, свързана с разрешението за 

работа, независимо от типа на разрешението. Държавата-членка може да издаде 

допълнителен документ към разрешението за пребиваване, в който се съдържа 

цялата релевантна информация относно специфичните права и условия на труд и 

може да го преразглежда при промяна в позицията на пазара на труда на 

притежателя на разрешителното за пребиваване.

2. При издаване на разрешения за пребиваване в съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 1030/2002 държавите-членки не издават допълнителни разрешения като 

доказателство за предоставения достъп до пазара на труда.

Член 8

Процедурни гаранции

1. Въз основа на критерии, изложени в националното законодателство или 

законодателството на Съюза, в писменото уведомление се изтъкват мотивите за 

решение, с което се отхвърля заявление за издаване на единно разрешително, не се 

издава, изменя или подновява единно разрешително или с което това разрешително се 

отнема.

Всяко решение да се отхвърли заявление, да не се издаде, да не се измени или да не се 

поднови единно разрешително или да се отнеме това разрешително, може да бъде 

обжалвано в съответната държава-членка съгласно националното законодателство.

Писменото уведомление посочва наличните процедури за правна защита и крайните 

срокове за предприемане на действия.

2. Заявлението може да бъде счетено за недопустимо по съображения за броя на 

гражданите на трети държави, които се приемат с цел трудова заетост, и съответно да 

не бъде обработено.
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Член 9

Информация

При поискване държавите-членки предоставят подходяща информация на гражданина на 
трета държава и на бъдещия работодател относно необходимите документи за допълване на 
заявлението.

Член 10
Такси

Държавите-членки могат да изискват от кандидатите да заплатят такси. Когато е уместно, 
тези такси се събират за обработването на заявленията в съответствие с настоящата 
директива. В такива случаи размерът на таксите може да се основава на принципа за 
действително предоставена услуга.

Член 11
Права въз основа на единното разрешително

Когато съгласно националното законодателство е издадено единно разрешително и за 
периода на неговата валидност, то дава на съответния притежател най-малкото:

а) право на влизане и престой на територията на държавата-членка, издала единното 
разрешително, при условие че притежателят отговаря на всички изисквания за 
приемане в съответствие с националното законодателство;

б) право на свободен достъп до цялата територия на държавата-членка, издала 
единното разрешително, с ограниченията, предвидени в националното 
законодателство;

в) право да упражнява конкретна трудова дейност, разрешена съгласно единното 
разрешително, в съответствие с националното законодателство;

г) право да бъде информиран за правата си, свързани с разрешителното, които му се 
предоставят с настоящата директива и/или с националното законодателство.
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Член 12
Право на равно третиране

1. Работниците от трети държави по смисъла на член 3, параграф 1, букви б) и в) се 
ползват от право на равно третиране, наред с гражданите на държавата-членка, в която 
пребивават:

а) условията на труд, включително въпроси като заплащане, уволнение и здраве и 
безопасност на работното място;

б) свободата на сдружаване, принадлежност и членство в организация на 
работници или работодатели или каквато и да е друга организация, чиито 
членове упражняват определена професионална дейност, включително във 
връзка с обезщетенията, предоставяни от подобни организации, без да се 
засягат националните разпоредби относно обществения ред и сигурност;

в) образование и професионално обучение;

г) признаването на дипломи, удостоверения и други професионални 
квалификации в съответствие с приложимите национални процедури;

д) разпоредбите в националните законодателства, отнасящи се до клоновете на 
социалната сигурност, определени в Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 
14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, 
самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността. Специалните разпоредби в приложението към 
Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 г. за разширяване на 
приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент 
(ЕИО) № 574/72, така че да обхванат граждани на трети държави, които все 
още не са субект на тези разпоредби единствено на основание тяхното 
гражданство, се прилагат по съответен начин;

е) достъпа до стоки и услуги и предлагането на обществено достъпни стоки и 
услуги, включително процедурите за жилищно настаняване, предвидени в 
националното законодателство. Настоящият параграф не засяга свободата на 
договаряне в съответствие със законодателството на Съюза и националното 
законодателство;
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ж) консултирането, предоставяно от службите по заетостта.

2. Държавите-членки могат да ограничат равното третиране наред с гражданите:

а) като изискват доказателства за съответното владеене на език, за да дадат 

достъп до образование и обучение. Достъпът до висше образование, 

образование след завършено средно образование или до професионално 

обучение може да зависи от изпълнението на специални предварителни 

условия, в т.ч. плащането на такси за обучение, съобразно националното 

законодателство;

б) съгласно параграф 1, буква в) по отношение на стипендиите и заемите за 

обучение и издръжка или други стипендии и заеми, свързани със средното и 

висшето образование и професионалното обучение;

в) съгласно параграф 1, буква в) по отношение на работници от трети държави, 

които са приети на тяхна територия в съответствие с Директива 2004/114/ЕО на 

Съвета;

г) съгласно параграф 1, буква е) по отношение на жилищното настаняване;

д) като ограничават правата, предоставени съгласно параграф 1, букви в) и е), на 

онези работници от трети държави, които са трудово заети;

е) като ограничават правата по параграф 1, буква д) с изключение на 

обезщетения за безработица за лицата, чиито права се основават на предходна 

трудова заетост в съответната държава-членка, […] на граждани на трети 

държави, които са трудово заети;

ж) като ограничават правата, предоставени съгласно параграф 1, буква ж), до 

гражданите на трети държави, на които е позволено да работят без 

ограничения.

3 Установеното в параграф 1 право на равно третиране не засяга правото на 

държавата-членка да отнеме или да откаже да поднови разрешението за пребиваване, 

издадено по силата на настоящата директива, разрешението за пребиваване, 

издадено за цели, различни от работа или виза.
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4. Без да се засягат двустранните споразумения, работниците от трети държави, които 

[…] се преместват в трета държава, или преживели членове на семейството на такъв 

работник, пребиваващи в трети държави, за които произтичат права във връзка със 

смъртта на този работник, получават в случай на напреднала възраст, инвалидност и 

смърт обезщетения по закон, въз основа на предходната трудова заетост на 

работника и придобити в съответствие със законодателството, определено в член 3 

от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Съвета, при същите условия и в същия размер като 

гражданите на съответните държави-членки, когато се преместят в трета държава.

Член 13

По-благоприятни разпоредби

1. Настоящата директива се прилага, без да се засягат по-благоприятните разпоредби 

на:

а) законодателството на Съюза, включително на двустранни и многостранни 

споразумения между Съюза или Съюза и неговите държави-членки, от една 

страна, и една или повече трети държави, от друга страна.

б) двустранни или многостранни споразумения между една или повече 

държави-членки и една или повече трети държави.

2. Настоящата директива се прилага, без да се засяга правото на държавите-членки да 

приемат или да запазват по-благоприятни разпоредби за лицата, за които тя се 

прилага.

Член 14

Информация за обществеността

Всяка държава-членка предоставя на обществеността редовно актуализирана 

информация относно условията за влизане и престой на територията ѝ с цел работа за 

граждани на трети държави.
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Член 15

Докладване

1. Периодично, като за първи път не по-късно от три години след посочената в член 16 

дата, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно 

прилагането на настоящата директива в държавите-членки и, ако счете за 

необходимо, предлага изменения.

2. Всяка година, като за първи път не по-късно от 1 юли [една година след датата на 

транспониране на настоящата директива], държавите-членки, в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно 

статистиката на Общността за миграцията и международната закрила, предоставят 

на Комисията статистически данни за броя на гражданите на трети държави, на 

които е предоставено единно разрешително през предходната календарна година.

Член 16

Транспониране

1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и 

административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не 

по-късно от {три години от датата на нейното влизане в сила}. Те незабавно 

съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на 

настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване.

Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от 

националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата 

директива.
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Член 17

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на нейното публикуване в 

Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на

За Съвета

Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЯ, КОИТО ДА БЪДАТ ВПИСАНИ В ПРОТОКОЛА НА СЪВЕТА

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЪВЕТА

Съветът припомня, че политиките за трудовата миграция, включително настоящата 

директива, следва да се прилагат при пълно зачитане на достиженията на правото и 

преференциите на Съюза, изразени по-специално в съответните разпоредби на Актовете за 

присъединяване от 16 април 2003 г. и 25 април 2005 г., които държавите-членки са длъжни 

да зачитат. Следователно работниците мигранти от държавите-членки, за които се 

прилагат преходни мерки в областта на свободното движение на работници, и членовете 

на техните семейства, които пребивават законно и работят в друга държава-членка, не се 

третират по по-ограничителен начин от лицата, които произхождат от трети държави 

и които пребивават и работят в тази държава-членка и се ползват от права по 

настоящата директива.

________________


