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BG Единство в многообразието BG

15.4.2019 A8-0386/168

Изменение 168
Хелга Стивънс
от името на групата ECR

Доклад A8-0386/2018
Гийом Балас
Координация на системите за социална сигурност
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Нужно е да се осигури по-голямо 
равенство на третирането на 
пограничните и трансграничните 
работници чрез осигуряване за 
пограничните работници на 
обезщетения за безработица от 
държавата членка на последно 
осъществявана дейност, при условие че 
са работили в тази държава членка най-
малко през предходните дванадесет 
месеца.

(10) Нужно е да се осигури по-голямо 
равенство на третирането на 
пограничните и трансграничните 
работници чрез осигуряване за 
пограничните работници на 
обезщетения за безработица от 
държавата членка на последно 
осъществявана дейност, при условие че 
са работили в тази държава членка най-
малко през предходните петнадесет 
месеца.
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15.4.2019 A8-0386/169

Изменение 169
Хелга Стивънс
от името на групата ECR

Доклад A8-0386/2018
Гийом Балас
Координация на системите за социална сигурност
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква г
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004
Член 1 – параграф 1 – буква хб

Текст, предложен от Комисията Изменение

хб) „обезщетение за дългосрочни 
грижи“ означава всяко обезщетение в 
натура, парично обезщетение или 
комбинация от двете, предназначено 
за лица, които поради старост, 
инвалидност, заболяване или увреждане 
имат нужда, в продължение на дълъг 
период, от съществена помощ от 
страна на друго лице или лица при 
извършването на основните им 
ежедневни дейности, в т.ч. помощ за 
запазване на личната им независимост; 
това включва обезщетения, 
предоставяни на или за лицето, което 
предоставя такава помощ;

хб) „обезщетение за дългосрочни 
грижи“ означава всяко обезщетение в 
натура или парично обезщетение, 
чиято цел е да отговори на нуждите 
от грижа или подкрепа на лице, което 
поради старост, инвалидност, 
заболяване или увреждане има нужда от 
помощ от страна на друго лице или лица 
при извършването на основните си 
ежедневни дейности в продължение на 
дълъг период за запазване на личната си 
независимост, включително на 
работното място; това включва 
обезщетения, предоставени за същите 
цели на лице или лица, предоставящи 
такава помощ;
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15.4.2019 A8-0386/170

Изменение 170
Хелга Стивънс
от името на групата ECR

Доклад A8-0386/2018
Гийом Балас
Координация на системите за социална сигурност
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Лице, което осъществява дейност 
като наето лице в държава членка от 
името на работодател, който обичайно 
осъществява дейността си в нея, и което 
е командировано по смисъла на 
Директива № 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги46 или изпратено от този 
работодател в друга държава членка, за 
да осъществява там дейност от името на 
същия работодател, продължава да е 
подчинено на законодателството на 
първата държава членка, при условие че 
предвидената продължителност на тази 
дейност не превишава 24 месеца и че 
лицето не е командировано или 
изпратено да замести друго наето или 
самостоятелно заето лице, което преди 
това е било назначено или изпратено по 
смисъла на настоящия член.

1. Лице, което осъществява дейност 
като наето лице в държава членка от 
името на работодател, който обичайно 
осъществява дейността си в нея, и което 
е изпратено от този работодател в друга 
държава членка, за да осъществява там 
дейност от името на същия работодател, 
продължава да е подчинено на 
законодателството на първата държава 
членка, при условие че предвидената 
продължителност на тази дейност не 
превишава 24 месеца и че лицето не е 
командировано или изпратено да 
замести друго наето или самостоятелно 
заето лице, което преди това е било 
командировано или изпратено по 
смисъла на настоящия член.

_________________
46 OВ L 018, 21.1.1997 г., стр 1.

Or. en



AM\1182655BG.docx PE637.709v01-00

BG Единство в многообразието BG

15.4.2019 A8-0386/171

Изменение 171
Хелга Стивънс
от името на групата ECR

Доклад A8-0386/2018
Гийом Балас
Координация на системите за социална сигурност
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004
Член 65 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
напълно безработно лице, което по 
време на последната си дейност като 
наето или самостоятелно заето лице е 
пребивавало в държава членка, различна 
от компетентната, и което не е било 
осигурено срещу безработица в 
продължение на поне 12 месеца 
изключително според 
законодателството на компетентната 
държава членка, се поставя на 
разположение на службите по заетостта 
в държавата членка на пребиваване. 
Такова лице получава обезщетения в 
съответствие със законодателството на 
държавата членка по пребиваване, както 
ако е било пълноправно осигурено 
срещу безработица в съответствие със 
законодателството в тази държава 
членка. Тези обезщетения се 
предоставят от институцията на 
държавата членка на пребиваване. Като 
алтернатива напълно безработното 
лице, посочено в настоящия параграф, 
което би имало право на обезщетение 
за безработица единствено съгласно 
националното законодателство на 
компетентната държава членка, ако 
живее в нея, може вместо това да 
избере да бъде на разположение на 

2. Чрез дерогация от параграф 1 
напълно безработно лице, което по 
време на последната си дейност като 
наето или самостоятелно заето лице е 
пребивавало в държава членка, различна 
от компетентната, и което не е било 
осигурено срещу безработица в 
продължение на непрекъснати периоди 
от поне 15 месеца изключително 
според законодателството на 
компетентната държава членка, се 
поставя на разположение на службите 
по заетостта в държавата членка на 
пребиваване. Такова лице получава 
обезщетения в съответствие със 
законодателството на държавата членка 
по пребиваване, както ако е било 
пълноправно осигурено срещу 
безработица в съответствие със 
законодателството в тази държава 
членка. Тези обезщетения се 
предоставят от институцията на 
държавата членка на пребиваване.
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службите по заетостта в тази 
държава членка и да получава 
обезщетения в съответствие с 
нейното законодателство, както ако 
пребивава там.
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BG Единство в многообразието BG

15.4.2019 A8-0386/172

Изменение 172
Хелга Стивънс
от името на групата ECR

Доклад A8-0386/2018
Гийом Балас
Координация на системите за социална сигурност
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 987/2009
Член 5 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Ако при преразглеждането на 
основанията за издаването на документа 
издаващата институция не е в състояние 
да открие грешка, тя изпраща на 
институцията, отправила искането, 
всички подкрепящи доказателства в 
срок от 25 работни дни от датата на 
получаване на искането. При спешни 
случаи, когато причините за спешността 
са посочени ясно в искането, това 
трябва да бъде направено в срок от два 
работни дни от получаването на 
искането, независимо от 
обстоятелството, че издаващата 
институция може да не е приключила с 
преценката си съгласно буква а) по-
горе.

б) Ако при преразглеждането на 
основанията за издаването на документа 
издаващата институция не е в състояние 
да открие грешка, тя изпраща на 
институцията, отправила искането, 
всички подкрепящи доказателства в 
срок от 30 работни дни от датата на 
получаване на искането. При случаи, 
които са спешни за целите на 
защитата на правата на 
заинтересованото лице, и когато 
причините за спешността са посочени 
ясно в искането, това трябва да бъде 
направено в срок от пет работни дни от 
получаването на искането, независимо 
от обстоятелството, че издаващата 
институция може да не е приключила с 
преценката си съгласно буква а) по-
горе.
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15.4.2019 A8-0386/173

Изменение 173
Хелга Стивънс
от името на групата ECR

Доклад A8-0386/2018
Гийом Балас
Координация на системите за социална сигурност
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 987/2009
Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Ако след получаване на 
подкрепящите доказателства 
институцията, отправила искането, 
продължава да има съмнения относно 
валидността на документ или точността 
на фактите, върху които се основават 
съдържащите се в него сведения, тя 
може да представи доказателства в 
полза на това и да отправи искане за 
допълнителни разяснения и, когато е 
уместно, за отнемането на този 
документ от издаващата институция в 
съответствие в процедурата и сроковете, 
посочени по-горе.

в) Ако след получаване на 
подкрепящите доказателства 
институцията, отправила искането, 
продължава да има съмнения относно 
валидността на документ или точността 
на фактите, върху които се основават 
съдържащите се в него сведения, тя 
представя доказателства в полза на 
това и да отправи искане за 
допълнителни разяснения и, когато е 
уместно, за отнемането на този 
документ от издаващата институция в 
съответствие в процедурата и сроковете, 
посочени по-горе.
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15.4.2019 A8-0386/175

Изменение 175
Хелга Стивънс
от името на групата ECR

Доклад A8-0386/2018
Гийом Балас
Координация на системите за социална сигурност
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23 – буква а
Директива (ЕО) № 987/2009
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) В параграф 1 думите „член 65, 
параграф 2” се заменят с „член 65, 
параграф 4”;

a) В параграф 1 думите „член 65, 
параграф 2“ се заменят с „член 65, 
параграфи 2 и 4 и член 65а“;
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