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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 година 
относно задължението на работодателя да информира работниците или 
служителите за условията на трудовия договор или на трудовото 
правоотношение1,

1. настоятелно призовава държавите-членки и Комисията да укрепят политиката на 
ЕС за борба срещу пряката и непряката дискриминация, експлоатацията на 
работници мигранти в ЕС и нарушенията на техните права вследствие на 
тяхното недостатъчно добро владеене на езика и недостатъчни познания за 
законодателството, приложимо спрямо техния труд в приемащата държава-
членка,

2. отбелязва, че насърчаването на мобилността на работниците въз основа на 
европейското право трябва да се допълва от правни разпоредби на ЕС, които 
предвиждат ефективни санкции, правни средства за защита и обезщетение в 
случаи на нарушения на правата на работниците;

3. призовава за по-тясно и по-ефикасно сътрудничество между компетентните 
национални органи при проверките на съответствието на трудовите договори с 
националното право и правото на ЕС; изтъква, че следва да се гарантира, че при 
нарушения държавите-членки си съдействат взаимно и обменят информация; 

4. настоятелно призовава държавите-членки да прилагат по-стриктно Директива 
91/533/ЕИО по отношение на минималната информация, която работниците 
следва да получават от своя работодател относно трудовите правоотношения, 
включително всички съответни разпоредби относно техния трудов статус в 
приемащата държава-членка;

5. изтъква, че повишената мобилност на работниците изисква също активното 
участие на социалните партньори, особено на професионалните съюзи, с цел да 
се предостави на съответните работници, по-специално на работниците, които 
временно работят в чужбина, целесъобразна и ефективна информация, подкрепа 
и защита по отношение на техните социални и трудови права;

6. настоятелно призовава държавите-членки да контролират по-стриктно дейността 
на агенциите за набиране на персонал с цел да се гарантира, че се зачитат 
правата на работниците мигранти в ЕС.

                                               
1 ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32.


