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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението ще замени Директива 2005/71/ЕО относно специфична процедура за 

прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска 

дейност1 и Директива 2004/114 относно условията за прием на граждани на трети 

страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или 

доброволческа дейност.2 Освен кодифициране на двете директиви в един общ текст, 

предложението, което е представено под формата на преработен текст, ще разшири 

също така приложното поле по отношение на категориите обхванати лица, както и ще 

разшири някои права, които притежават споменатите граждани на трети страни. 

 

Основната цел на предложението според Комисията е  да се увеличи привлекателността 

на ЕС като дестинации за талантливи имигранти от страни извън ЕС.  По този начин, 

предложението си поставя за цел да замени различните национални правила за 

допускане и изисквания за местожителство с общи правила, за да се направят 

процедурите по-прости за потенциалните кандидати, както и за участващите 

организации, твърдейки също, че насърчаването на мобилността в ЕС на въпросните 

лица изисква общ инструмент за целия ЕС. Включването на две нови категории в 

обхвата на директивата, а именно платените стажанти и детегледачки (au-pairs) цели, в 

съответствие с предложението, да „предлага солидни гаранции“ срещу експлоатация на 

тези уязвими групи. 

 

Един от ключовите елементи на предложението е опитът „по-добре да се използва 

потенциала на студенти и изследователи“ като се направи по-лесно за тях да работят 

в ЕС, след приключване на своето образование или научни изследвания. Ако бъде 

прието в първоначалния му вариант, предложението би разширило правото на 

студентите да работят на непълен работен ден от 10 до 20 часа на седмица, ще даде 

правото на членове на семейството на изследователите да търсят работа и ще позволи 

на студенти и изследователи след приключване на образованието/научната си дейност 

да останат  на територията за разучаване на възможностите за работа за период от 12 

месеца. То също така се стреми да улесни и опрости  мобилността в ЕС за студенти и 

научни работници, по-специално за тези по програмите Еразмус Мундус/Мари Кюри. 

 

Важен нов елемент е също така, че предложението ще направи някои от основните 

разпоредби относно условията за влизане и пребиваване задължителни, при условие че 

по силата на съществуващото законодателство на ЕС те не са задължителни. В 

предложението се предвижда, че на кандидат, който отговаря на всички условия, 

посочени за допускане до една от държавите членки, ще бъде предоставена виза за 

дългосрочно пребиваване или разрешително за престой. 

                                                 
1 Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 Октомври 2005 относно специфичната процедура за прием на 

лица от трети страни за целите на научни изследвания OJ L 289, 3.11.2005, стр.15 
2 Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 Декември 2004 относно условията за прием на граждани на 

трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност. 

OJ L 375, 23.12.2004, стр.12. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Националните органи следва да 

уведомят гражданите на трети страни, 

които кандидатстват за прием в 

държавите членки по тази директива, за 

решението, взето по молбата им. Те 

следва да го направят в писмена форма 

възможно най-бързо и най-късно до 60 

дни от датата на подаване на молбата 

или възможно най-бързо и най-късно до 

30 дни от датата на подаване на 

молбата, когато става въпрос за научни 

работници и студенти, обхванати от 

програми на Съюза, включващи мерки 

за мобилност. 

(30) Националните органи следва да 

уведомят гражданите на трети страни, 

които кандидатстват за прием в 

държавите членки по тази директива, за 

решението, взето по молбата им. Те 

следва да го направят в писмена форма 

възможно най-бързо и най-късно до 60 

дни от датата на подаване на молбата 

или възможно най-бързо и най-късно до 

30 дни от датата на подаване на 

молбата, когато става въпрос за научни 

работници и студенти, обхванати от 

програми на Съюза, включващи мерки 

за мобилност. Държавите членки 

следва да предвидят възможност за 

заинтересованото лице да обжалва 

мълчалив отказ за прием пред 

компетентен национален съд, когато 

националните органи не дадат 

отговор в предвидените горе срокове.  

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) които по смисъла на 

законодателството на съответната 

държава членка са самонаети лица . 

д) които по смисъла на 

законодателството на съответната 

държава членка упражняват свободна 

професия или са самонаети лица. 
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