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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1330/2011, внесена от Agyeman Badu, с ганайско гражданство, 
относно италианските правни разпоредби за условията за пребиваване на 
работници от трети държави.

1. Резюме на петицията

В петицията се изразява протест срещу съществуващите италиански правни 
разпоредби, които регулират условията за пребиваване на граждани от трети държави. 
Вносителят на петицията протестира по-специално срещу правните разпоредби, които 
са задължителни относно правото на пребиваване при търсене на работа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г..

Директива 2009/50/ЕО на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на 
граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост е 
единственият правен инструмент на ЕС, обхващащ трудовата миграция. Тя предвижда, 
че синята карта на ЕС не може да бъде отнета единствено поради безработица на 
притежателя й, ако продължителността на безработица е три месеца или по-малко.  
Въпреки това не съществува закрила от отнемане на синята карта ,  ако 
продължителността на безработица е по-дълга от три месеца.

Случаите с безработица на работници мигранти, които са безработни, попадат в 
националните правомощия, освен горепосоченото изключение от три месеца за 
притежателите на синя карта на ЕС. Следователно, проблемът, от който се оплаква 
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вносителят на петицията, не попада в рамките на правото на ЕС. 

Вносителят на петицията се оплаква и това, че пенсионните вноски остават в Италия. 
Възстановяването на осигурителни вноски не е обхванато от законодателството на ЕС. 
Въпреки това, плащането на пенсии в трети държави може да бъде обхванато от две 
различни условия. Първо, ако гражданинът на трета държава, който е мигрант, е 
работил в повече от една държава членка, се прилагат правилата на ЕС относно 
координирането на системите за социално осигуряване.  За целите на прилагане на 
принципа на равно третиране, Регламент 1231/10 предвижда пенсиите да се изплащат 
на гражданин на трета държава в трета държава при същите условия, при които се 
изплащат пенсиите на гражданин на изплащащата държава членка. Този регламент се 
прилага директно и на него може да се прави позоваване пред националните органи и 
съдилища.  

Второ, член 12, параграф 4 от Директива 2011/98/ЕС („Директива за единно 
разрешение“)1 предвижда, че: 
„Работници от трети държави, които се преместват в трета държава, или 
преживелите лица на такива работници, пребиваващи в трета държава, чиито права 
произтичат от тези на работника, получават законоустановени пенсии във връзка 
със старост, инвалидност и смърт, които се основават на предишната заетост на 
тези работници и са придобити в съответствие със законодателството, посочено в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004, при същите условия и в същия размер като 
гражданите на съответните държави-членки, когато се преместват в трета 
държава.“

Това означава, че гражданин на трета държава, който някога е работил само в една 
държава членка, има право на равно третиране с гражданите при изнасянето на пенсия 
в трета държава. Тази директива трябва да бъде приложена в националното 
законодателство до 25 декември 2013 г.  И в двата случая, посочени по-горе, плащането 
на пенсията в третата държава е подчинено на това дали гражданите на изплащащата 
държава имат право да получават пенсията си в третата държава. 

Заключения

Комисията не може да се намесва в частта от жалбата относно отнемането на статута на 
пребиваване безработица в продължение на една година, тъй като това попада в 
националните правомощия. След като Директивата за единното разрешение влезе 
изцяло в сила, Комисията ще гарантира, че Италия прилага правилно член 12, параграф 
4. 
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