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Τροπολογία  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Θέση του Συμβουλίου 

–

 

 Πρόταση απόρριψης 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 

τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Θέση του Συμβουλίου  

–

 

 Πρόταση απόρριψης 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 

τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση. 

Or. fr 

Τροπολογία  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α.  εγκρίνει τη δήλωση που 

προσαρτάται στο παρόν ψήφισμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράρτημα 

 

 Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα 

 Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

σχετικά με τη μεταβίβαση προσωπικού 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 14 

και το άρθρο 4 παράγραφοι 4α, 4β και 6, 

τα κράτη μέλη πρέπει να 

συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία 

2001/23/ΕΚ σχετικά με τη διατήρηση των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 

περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 

και έχουν το δικαίωμα να υπερβαίνουν το 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 

λαμβάνοντας περαιτέρω μέτρα για την 

προστασία του προσωπικού, σε 

συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, 

όπως η θέσπιση υποχρεωτικής 

μεταβίβασης προσωπικού, ακόμη και σε 

περιπτώσεις που δεν ισχύει η οδηγία 

2001/23/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Lucy Anderson 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1370/2007 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

Η οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου 

εφαρμόζεται στην περίπτωση αλλαγής 

φορέα δημόσιας υπηρεσίας, όταν η 

αλλαγή αυτή συνιστά μεταβίβαση 

επιχειρήσεως κατά την έννοια της εν λόγω 

οδηγίας. 

Με την επιφύλαξη του εθνικού και του 

ενωσιακού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αντιπροσωπευτικών συλλογικών 

συμβάσεων μεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να 

απαιτούν από τον επιλεγέντα φορέα 

δημοσίων υπηρεσιών να χορηγεί στο 

προσωπικό όρους εργασίας βάσει 

εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών 
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κοινωνικών προτύπων που εφαρμόζονται 

στον τόπο όπου παρέχεται η υπηρεσία 

και/ή να απαιτούν την υποχρεωτική 

μεταβίβαση προσωπικού σε περίπτωση 

αλλαγής φορέα. Όποτε απαιτείται 

μεταβίβαση, το προσωπικό που έχει ήδη 

προσλάβει ο προηγούμενος φορέας για 

την παροχή υπηρεσιών, θα έχει τα ίδια 

δικαιώματα που θα του αναλογούσαν εάν 

είχε γίνει μεταβίβαση υπό την έννοια της 

οδηγίας 2001/23/ΕΚ. Εφόσον οι αρμόδιες 

αρχές απαιτούν από τους φορείς 

δημοσίων υπηρεσιών να πληρούν 

ορισμένα κοινωνικά κριτήρια, οι 

συγγραφές υποχρεώσεων και οι 

συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

απογράφουν το ενδιαφερόμενο 

προσωπικό και διευκρινίζουν με 

διαφάνεια και λεπτομερώς τα συμβατικά 

δικαιώματά του και τις προϋποθέσεις υπό 

τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται 

συνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες αυτές. 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1370/2007 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

Στην περίπτωση υπηρεσιών δημόσιων 

επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, η 

ομάδα αρχών που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο μπορεί να αποτελείται μόνο από 

αρμόδιες τοπικές αρχές των οποίων η 

γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας δεν 

είναι εθνική. Η υπηρεσία δημόσιας 

επιβατικής μεταφοράς ή η σύμβαση 

Στην περίπτωση υπηρεσιών δημόσιων 

επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, η 

ομάδα αρχών που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο μπορεί να αποτελείται μόνο από 

αρμόδιες τοπικές αρχές των οποίων η 

γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας δεν 

είναι εθνική. Η υπηρεσία δημόσιας 

επιβατικής μεταφοράς ή η σύμβαση 
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παροχής δημόσιας υπηρεσίας που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να 

καλύπτει μόνο τις μεταφορικές ανάγκες 

αστικών οικισμών ή αγροτικών περιοχών ή 

και τα δύο. 

παροχής δημόσιας υπηρεσίας που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να 

καλύπτει μόνο τις μεταφορικές ανάγκες 

αστικών οικισμών ή αγροτικών περιοχών, 

εκτός αν κάποια αρμόδια εθνική αρχή ή ο 

αντίστοιχος εγχώριος φορέας ενεργεί 

σύμφωνα με το στοιχείο δ). 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο αα (νέο) 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1370/2007 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

 α α)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 «δ) Όταν μια εθνική αρχή είναι 

αρμόδια για την παροχή δημοσίων 

υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών, τα 

στοιχεία α), β) και γ) ισχύουν για την εν 

λόγω αρχή, προς όφελος της γεωγραφικής 

περιοχής για την οποία αυτή είναι 

αρμόδια, υπό τον όρο ότι ο εγχώριος 

φορέας δεν συμμετέχει σε διαγωνισμούς 

που αφορούν την παροχή δημοσίων 

υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών και 

διοργανώνονται εκτός της περιοχής για 

την οποία έχει χορηγηθεί η σύμβαση 

παροχής δημόσιας υπηρεσίας, και 

ειδικότερα υπηρεσιών που παρέχονται σε 

περιοχή υπό την αρμοδιότητα αρχής 

άλλου κράτους μέλους.» 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 
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Or. en 

 


