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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή 
κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες στην ΕΕ υπηκόους 
τρίτων χωρών αποτελεί τμήμα της δέσμης πολιτικών στον τομέα της μετανάστευσης, όπως 
προβλέπεται στο σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση1 και στις προτεραιότητες 
πολιτικής στην καταπολέμηση της παράνομης εισροής μεταναστών υπηκόων τρίτων χωρών 
/2006/2. Στην εν λόγω πρόταση δόθηκε συνέχεια το 2007 με τα εξής έγγραφα:

 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κυκλική μετανάστευση και τις εταιρικές 
σχέσεις κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών3, 

 οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων 
τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης4, 

 πρόταση οδηγίας σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση 
στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια 
κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους 
τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος5, 

 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της καταπολέμησης της αδήλωτης 
εργασίας6,

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης ενώ στις 
άλλες νομοθετικές προτάσεις ρυθμίζεται η νόμιμη μετανάστευση. Στις προτάσεις για την 
πολιτική στον τομέα της μετανάστευσης γίνονται σαφείς διακρίσεις μεταξύ νόμιμης και 
παράνομης μετανάστευσης. Η παρούσα πρόταση αφορά αποκλειστικά την παράνομη 
μετανάστευση. Με βάση την εμπειρία, ένας από τα ισχυρότερους παράγοντες έλξης είναι η 
δυνατότητα απασχόλησης στην ΕΕ. 

Νομική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 63, παράγραφος (3), στοιχείο (β) της Συνθήκης 
ΕΚ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην 
ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 4,5 και 8 εκατομμυρίων. Η παράνομη απασχόληση συγκεντρώνεται σε 
ορισμένους τομείς: οικοδομές, γεωργία, καθαρισμός, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης 
μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών κάλεσε την Ένωση και τα κράτη μέλη "να λάβουν 
σθεναρά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης μεταναστών, 
ενεργοποιώντας μια σειρά κυρώσεων για τους εργοδότες, εντείνοντας τις επιθεωρήσεις στον 
χώρο εργασίας βάσει των ανθρώπινων και υλικών πόρων που απαιτούνται για την 
καταπολέμηση της παράνομης πρόσληψης, και προάγοντας μέτρα για την προστασία των 

                                               
1 COM(2005)669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.
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μεταναστών".

Η πρόταση ακολουθεί δύο βασικές αρχές:

 οι κυρώσεις που επιβάλλονται για την απασχόληση παράνομων μεταναστών πρέπει να 
είναι ανάλογες, αποτρεπτικές και αποτελεσματικές,

 πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζονται κοινοί ορισμοί, κοινές προσεγγίσεις και ελάχιστα 
πρότυπα όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ως βάση μιας 
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση Οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
αυτών των διατάξεων οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών που δεν διαμένουν παράνομα, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων 
τρίτων χωρών που είναι μέλη της 
οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι ασκούν το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη κυκλοφορία στο 
εσωτερικό της Κοινότητας και εκείνων οι 
οποίοι, δυνάμει συμφωνιών μεταξύ της 
Κοινότητας και των κρατών μελών της, 
αφενός, και των χωρών καταγωγής αυτών 
των υπηκόων, αφετέρου, απολαμβάνουν 
δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας 
αντίστοιχων προς αυτά των υπηκόων της 
Ένωσης. Εξαιρούνται επίσης οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται σε 
κατάσταση καλυπτόμενη από το κοινοτικό 
δίκαιο, όπως εκείνοι που απασχολούνται 
νόμιμα σε κάποιο κράτος μέλος και 
αποσπώνται από έναν πάροχο υπηρεσίας 
σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών.

(4) Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
αυτών των διατάξεων οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών που διαμένουν νόμιμα, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων 
τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε 
ένα κράτος μέλος, όμως δεν επιτρέπεται 
να εργαστούν στην επικράτειά του, των 
υπηκόων τρίτων χωρών που είναι μέλη 
της οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι ασκούν το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη κυκλοφορία στο 
εσωτερικό της Κοινότητας και εκείνων οι 
οποίοι, δυνάμει συμφωνιών μεταξύ της 
Κοινότητας και των κρατών μελών της, 
αφενός, και των χωρών καταγωγής αυτών 
των υπηκόων, αφετέρου, απολαμβάνουν 
δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας 
αντίστοιχων προς αυτά των υπηκόων της 
Ένωσης. Εξαιρούνται επίσης οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται σε 
κατάσταση καλυπτόμενη από το κοινοτικό 
δίκαιο, όπως εκείνοι που απασχολούνται 
νόμιμα σε κάποιο κράτος μέλος και 
αποσπώνται από έναν πάροχο υπηρεσίας 
σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Το πρώτο τμήμα της παρούσας τροπολογίας (αντικατάσταση της λέξης ‘neoprávnene’ από την 
λέξη ‘oprávnene’) αποτελεί γλωσσική διόρθωση και δεν αφορά τις λοιπές γλώσσες.
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Τροπολογία 2

Πρόταση Οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εφαρμοστεί η γενική 
απαγόρευση και να αποτραπούν οι 
παραβάσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέψουν τις κατάλληλες κυρώσεις. 
Αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 
χρηματικές κυρώσεις και συμμετοχή στα 
έξοδα επιστροφής των παράνομα 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

(7) Για να εφαρμοστεί η γενική 
απαγόρευση και να αποτραπούν οι 
παραβάσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέψουν τις κατάλληλες κυρώσεις. 
Αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 
χρηματικές κυρώσεις. Κατά τον 
καθορισμό του ποσού των χρηματικών 
κυρώσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη τους την ανάγκη 
αντιστάθμισης της επιβάρυνσης που 
προκύπτει από το καθήκον τους να 
διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες θα 
καταβάλλουν όλες τις οφειλόμενες 
αμοιβές στους παράνομα διαμένοντες 
υπηκόους τρίτων χωρών και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, το κόστος της αποστολής 
των καθυστερημένων οφειλών στην χώρα 
στην οποία έχει επιστρέψει ή έχει 
υποχρεωθεί να επιστρέψει ή έχει απελαθεί 
ο παράνομα απασχολούμενος υπήκοος 
τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση Οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο εργοδότης θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να είναι υποχρεωμένος να 
καταβάλει στους υπηκόους τρίτης χώρας 
όλα τις οφειλόμενες αμοιβές για 
πραγματοποιηθείσα εργασία και όλες τις 
οφειλόμενες κοινωνικές εισφορές και 

(8) Ο εργοδότης θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να είναι υποχρεωμένος να 
καταβάλει στους υπηκόους τρίτης χώρας 
όλα τις οφειλόμενες αμοιβές για 
πραγματοποιηθείσα εργασία. Εάν δεν είναι 
δυνατός ο καθορισμός αυτών των 
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φόρους. αμοιβών, θα πρέπει να βασίζονται 
αυτόματα στον ελάχιστο μισθό, όπως 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, ή, εάν 
στην εθνική νομοθεσία δεν ορίζεται 
ελάχιστος μισθός, στο αντίστοιχο επίπεδο 
των αμοιβών που θεωρούνται ως το 
ελάχιστο εισόδημα που διασφαλίζει στους 
κατοίκους του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους το δικαίωμα σε παροχές 
κοινωνικής πρόνοιας στο εν λόγω κράτος 
μέλος ή σε συλλογικές συμφωνίες ή 
πρακτικές στον σχετικό τομέα στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο εργοδότης. Ο 
εργοδότης θα πρέπει επίσης να είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλλει, εφόσον 
χρειάζεται, οιοδήποτε κόστος προκύπτει 
από την αποστολή οφειλόμενων αμοιβών 
στην χώρα στην οποία έχει επιστρέψει ή 
έχει υποχρεωθεί να επιστρέψει ή έχει 
απελαθεί ο παράνομα απασχολούμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση Οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να 
είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής τους ένα 
ποσό ίσο προς τους φόρους και τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που θα 
είχε καταβάλει ο εργοδότης εάν ο 
παράνομα απασχολούμενος υπήκοος 
τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόμιμα.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση Οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή χρήση 
της υπεργολαβίας σε ορισμένους 
θιγόμενους τομείς, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις σε 
μια αλυσίδα υπεργολαβίας ευθύνονται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο να 
καταβάλουν τις χρηματικές ποινές που 
επιβάλλονται σε εργοδότη στο τέλος της 
αλυσίδας που απασχολεί παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση Οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα ποινικά αδικήματα θα πρέπει να 
τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις οι 
οποίες θα πρέπει εξίσου να εφαρμόζονται 
στα νομικά πρόσωπα σε όλη την 
Κοινότητα, δεδομένου ότι πολλοί 
εργοδότες είναι νομικά πρόσωπα.

(17) Τα ποινικά αδικήματα θα πρέπει να 
τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις οι 
οποίες θα πρέπει εξίσου να εφαρμόζονται 
στους εργοδότες σε όλη την Κοινότητα, 
είτε είναι φυσικά είτε είναι νομικά 
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων επίσης 
των νομικών εκπροσώπων των νομικών 
προσώπων.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση Οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό 
επίπεδο εκτέλεσης και να αποφευχθούν 
σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα 
επίπεδα εκτέλεσης μεταξύ των κρατών 
μελών, ένα ορισμένο ποσοστό εταιρειών 
εγκατεστημένων σε κάθε κράτος μέλος θα 
πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο 
ελέγχων.

(20) Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό 
επίπεδο εκτέλεσης της παρούσας οδηγίας 
και να μειωθούν στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό διαφορές όσον αφορά τα επίπεδα 
εκτέλεσης μεταξύ των κρατών μελών, ένα 
ορισμένο ποσοστό εταιρειών 
εγκατεστημένων σε κάθε κράτος μέλος θα 
πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο 
ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί είναι δυνατό να 
διενεργούνται στο πλαίσιο άλλων 
ελεγκτικών δραστηριοτήτων, όπως η 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς 
τις διατάξεις για την υγεία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) "απασχόληση", η άσκηση αμειβόμενων
δραστηριοτήτων για λογαριασμό και υπό 
τη διεύθυνση άλλου προσώπου·

(β) "απασχόληση", η άσκηση 
δραστηριοτήτων που θα έπρεπε να 
αμείβονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
εθνική νομοθεσία για λογαριασμό ή υπό 
τη διεύθυνση εργοδότη·

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(e) "εργοδότης", κάθε πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των νομικών 
προσώπων, για λογαριασμό και υπό τη 
διεύθυνση του οποίου ένας υπήκοος της 
χώρας ασκεί αμειβόμενες δραστηριότητες·

(ε) "εργοδότης", κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, για λογαριασμό ή υπό τη 
διεύθυνση του οποίου ένας υπήκοος τρίτης 
χώρας ασκεί δραστηριότητες που 
αμείβονται ή θα έπρεπε να αμείβονται 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική 
νομοθεσία· Ο ορισμός αυτός εφαρμόζεται 
στα γραφεία εύρεσης προσωρινής 
απασχόλησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εργοδότης θα πρέπει να ορίζεται ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης.

Τροπολογία 10

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) "νομικό πρόσωπο", κάθε νομική 
οντότητα που έχει το καθεστώς νομικού 
προσώπου, σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
εθνική νομοθεσία, εξαιρουμένων των 
κρατικών ή δημόσιων φορέων που 
ενέχουν άσκηση δημόσιας εξουσίας και 
των δημόσιων διεθνών οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να καλύπτει ορισμένα νομικά πρόσωπα, όπως τους δημόσιους 
φορείς του κράτους και τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς.
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Τροπολογία 11

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) "υπεργολάβος", φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση ενός μέρους ή του συνόλου των 
υποχρεώσεων προηγούμενης σύμβασης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) να αξιώνουν από τους υπηκόους τρίτων 
χωρών την παρουσίαση άδειας διαμονής ή 
άλλου τίτλου παραμονής ισχύοντος για τη 
συγκεκριμένη περίοδο απασχόλησης·

(α) να αξιώνουν από τους υπηκόους τρίτων 
χωρών την παρουσίαση έγκυρης άδειας 
διαμονής ή άλλου τίτλου παραμονής για τη 
συγκεκριμένη περίοδο απασχόλησης πριν 
από την έναρξη της περιόδου 
απασχόλησής τους·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να λαμβάνουν αντίγραφο της άδειας 
διαμονής ή του τίτλου παραμονής ή να 
καταχωρούν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται σε αυτά πριν από την έναρξη 
της περιόδου απασχόλησης·

(β) να διατηρούν για ολόκληρη την 
διάρκεια της περιόδου απασχόλησης και 
τουλάχιστον για ένα χρόνο μετά την λήξη 
της αντίγραφο της άδειας διαμονής ή του 
τίτλου παραμονής ή καταχώριση των 
πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτά 
που θα διατίθενται για έλεγχο από τις 
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αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαία η διατήρηση του αντιγράφου ή της καταχώρισης για τουλάχιστον ένα έτος 
μετά από την περίοδο απασχόλησης για την διευκόλυνση των ελέγχων.

Τροπολογία 14

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να διατηρούν τα συγκεκριμένα 
αντίγραφα ή τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες στη διάθεση των αρμοδίων 
αρχών των κρατών μελών, τουλάχιστον 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
απασχόλησης, με σκοπό ενδεχόμενη 
επιθεώρηση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη τόσο 
την ημερομηνία έναρξης όσο και την 
εκτιμώμενη διάρκεια της περιόδου 
απασχόλησης των υπηκόων τρίτων 
χωρών, εντός περιόδου που ορίζει κάθε 
κράτος μέλος και η οποία, εκτός από 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, δεν 
υπερβαίνει τις δέκα ημέρες πριν από την 
έναρξη της περιόδου απασχόλησης.

Or. en
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(Στην παρούσα τροπολογία περιλαμβάνονται στοιχεία της παραγράφου 2)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες όσον αφορά την εφαρμογή, στην εθνική νομοθεσία 
θα πρέπει να ορίζεται η προθεσμία κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 16

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη την 
ημερομηνία λήξης της περιόδου 
απασχόλησης των υπηκόων τρίτων 
χωρών, εντός περιόδου που ορίζει κάθε 
κράτος μέλος και η οποία, εκτός από 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, δεν 
υπερβαίνει τις δέκα ημέρες μετά από την 
λήξη της περιόδου απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες όσον αφορά την εφαρμογή, στην εθνική νομοθεσία 
θα πρέπει να ορίζεται η προθεσμία κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 17

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
εργοδότες που ενεργούν στο πλαίσιο 
οικονομικών δραστηριοτήτων ή ως 
νομικά πρόσωπα να ενημερώνουν, το 
αργότερο εντός μίας εβδομάδας, τις 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη ταυτόχρονα για την έναρξη 
και τη λήξη της πρόσληψης υπηκόου 

διαγράφεται
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τρίτης χώρας.

Or. en

(Η παρούσα διάταξη λαμβάνεται πλέον υπόψη στην παράγραφο 1 (γα) (νέα) όπως προτείνεται 
από το Κοινοβούλιο)

Τροπολογία 18

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες θεωρούνται ότι έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο α),
εκτός εάν το έγγραφο που παρουσιάστηκε 
σαν άδεια ή τίτλος διαμονής είναι έκδηλα 
πλαστό.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες θεωρούνται ότι έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκτός εάν 
το έγγραφο που παρουσιάστηκε σαν 
έγκυρη άδεια ή άλλου είδους τίτλος 
διαμονής περιέχει τόσα παράτυπα σημεία, 
ώστε να είναι αδύνατο να μη γίνουν 
αντιληπτά από έναν σε λογικό βαθμό 
προσεκτικό εργοδότη ή εάν έχει 
αποδειχθεί ότι ο εργοδότης είναι λογικά 
αδύνατο να μην έχει αντιληφθεί την 
πλαστογράφηση του εν λόγω εγγράφου.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Συνέπειες της τήρησης των υποχρεώσεων 
των εργοδοτών
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες που είναι σε θέση να 
αποδείξουν ότι έχουν τηρήσει τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
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4 δε θεωρούνται υπεύθυνοι για 
παραβίαση του άρθρου 3. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο είναι αναχρονιστικό.

Τροπολογία 20

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) πληρωμή των εξόδων επιστροφής 
κάθε παράνομα απασχολούμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας στις περιπτώσεις 
που κινείται διαδικασία επιστροφής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατό να επιβάλλεται στους εργοδότες η ανάληψη ευθύνης για την επιστροφή 
παράνομων μεταναστών. Η οδηγία δεν θα πρέπει να επιβάλλει στους εργοδότες το κόστος 
επαναπατρισμού για κάθε παράνομα απασχολούμενο υπήκοο τρίτης χώρας στις περιπτώσεις 
στις οποίες εφαρμόζονται διαδικασίες επιστροφής. Είναι ωστόσο αποδεκτό να επιβάλλονται 
χρηματικές ποινές στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το κόστος επαναπατρισμού.

Τροπολογία 21

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όλες τις οφειλόμενες αμοιβές στον 
παράνομα διαμένοντα υπήκοο τρίτης 
χώρας·

(α) όλες τις οφειλόμενες αμοιβές στον 
παράνομα διαμένοντα υπήκοο τρίτης 
χώρας. Στα κράτη μέλη στα οποία δεν 
έχει οριστεί ελάχιστος μισθός, το 
συμφωνηθέν επίπεδο των αμοιβών 
ορίζεται μέσω αναφοράς στο ελάχιστο 
εισόδημα που διασφαλίζει στους 
υπηκόους του ενδιαφερόμενου κράτους 
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μέλους το δικαίωμα σε παροχές 
κοινωνικής πρόνοιας στο εν λόγω κράτος 
μέλος ή σύμφωνα με τις εφαρμοστέες 
συλλογικές συμφωνίες ή πρακτικές στον 
σχετικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καταβάλλονται όλοι οι οφειλόμενων μισθοί στους εργαζόμενους με βάση την υπόθεση ότι η 
σύμβαση υπογράφηκε για περίοδο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο εργοδότης είναι σε θέση να αποδείξει το αντίθετο. Σε περίπτωση που ο μισθός που 
πρέπει να καταβληθεί στον εργαζόμενο δεν είναι δυνατό να οριστεί με άλλα μέσα, η μέθοδος 
υπολογισμού θα βασίζεται, τουλάχιστον, στον ελάχιστο μισθό ή στον μισθό που έχει 
συμφωνηθεί σε συλλογική βάση σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία 22

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όλες τις οφειλόμενες κοινωνικές 
εισφορές και φόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
διοικητικών προστίμων.

(β) ένα ποσό ίσο προς όλες τις κοινωνικές 
εισφορές και φόρους που θα είχε 
καταβάλει ο εργοδότης εάν ο υπήκοος 
τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόμιμα, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
διοικητικών προστίμων  και

Or. en

Αιτιολόγηση

Καταβολή συγκεκριμένου ποσού, ίσου προς τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που ο εργοδότης θα είχε καταβάλει, εάν ο παράνομα εργαζόμενος είχε απασχοληθεί 
νόμιμα, βάσει της ίδιας υπόθεσης που ίσχυε στην προηγούμενη περίπτωση, σύμφωνα με την 
οποία υπάρχει σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.
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Τροπολογία 23

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) εφόσον ενδείκνυται, κάθε δαπάνη 
που προκύπτει από την αποστολή 
καθυστερημένων οφειλών στην χώρα 
στην οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει 
επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να 
επιστρέψει ή έχει απελαθεί. 

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, 
σημείο α), τα κράτη μέλη:

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, 
σημείο α), τα κράτη μέλη δημιουργούν 
μηχανισμούς για να εξασφαλίζεται ότι 
τίθενται σε κίνηση αυτομάτως όλες οι 
διαδικασίες είσπραξης των οφειλόμενων 
αμοιβών χωρίς ο συγκεκριμένος υπήκοος 
τρίτης χώρας να χρειάζεται να υποβάλει 
αίτηση·

(a) δημιουργούν μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται ότι τίθενται σε κίνηση 
αυτομάτως όλες οι διαδικασίες είσπραξης 
των οφειλόμενων αμοιβών χωρίς ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας να 
χρειάζεται να υποβάλει αίτηση·

(β) θεωρούν κατά τεκμήριο ότι η σχέση 
συνεργασίας διήρκεσε τουλάχιστον 6 
μήνες, εκτός αντίθετης απόδειξης 
χορηγούμενης από τον εργοδότη.

2α. Για την εφαρμογή των παραγράφων 
1, σημεία α) και β), τα κράτη μέλη 
θεωρούν κατά τεκμήριο ότι η σχέση 
συνεργασίας διήρκεσε τουλάχιστον 6 
μήνες, εκτός αντίθετης απόδειξης 
χορηγούμενης από τον εργοδότη ή τον 
εργαζόμενο.
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Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τις ποινικές παραβάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1, σημείο γ), τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
κατοχυρώσουν την αναβολή της 
εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης 
επιστροφής μέχρις ότου ο συγκεκριμένος 
υπήκοος τρίτης χώρας να έχει εισπράξει 
όλες τις οφειλόμενες αμοιβές που 
ανακτώνται δυνάμει της παραγράφου 1, 
σημείο α).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια διάταξη περιλαμβάνεται στην οδηγία 2004/81 ΕΚ σχετικά με την εμπορία 
ανθρώπων. Στην προκειμένη περίπτωση - εκτός από τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων - η 
οποία καλύπτεται από τον προαναφερόμενο κανονισμό, ο εν λόγω κανονισμός θεωρείται 
ακατάλληλος.

Τροπολογία 26

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 8 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ένας 
εργοδότης που ενεργεί στο πλαίσιο των 
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων 
μπορεί εξίσου, εφόσον επιβάλλεται, να 
υπόκειται στα ακόλουθα μέτρα:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
εργοδότες που παραβιάζουν το άρθρο 3 
ενώ ενεργούν στο πλαίσιο των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων 
υπόκεινται εξίσου, εφόσον επιβάλλεται, 
στα ακόλουθα μέτρα:
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Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 8, στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αποκλεισμός από το ευεργέτημα 
δημόσιων παροχών, ενισχύσεων ή 
επιδοτήσεων για ένα διάστημα που μπορεί 
να ανέλθει μέχρι τα πέντε έτη·

(α) αποκλεισμός από το ευεργέτημα 
δημόσιων παροχών, ενισχύσεων ή 
επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών κεφαλαίων της ΕΕ, τα 
οποία διαχειρίζονται τα κράτη μέλη, για 
ένα διάστημα που μπορεί να ανέλθει μέχρι 
τα πέντε έτη·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 8, στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που έχουν χρησιμεύσει για 
τη διάπραξη της παράβασης.

(δ) προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που έχουν χρησιμεύσει για 
τη διάπραξη της παράβασης ή προσωρινή 
ή μόνιμη ανάκληση της άδειας άσκησης 
της εν λόγω δραστηριότητας, εφόσον 
δικαιολογείται ειδικότερα από την 
σοβαρότητα της κατάστασης ή το 
ποσοστό των υπηκόων τρίτων χωρών που 
απασχολεί παράνομα ο ενδιαφερόμενος 
εργοδότης.

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Υπεργολαβία

1. Όταν ο εργοδότης είναι ένας 
υπεργολάβος, τα κράτη μέλη φροντίζουν 
ώστε ο κύρος εργολάβος και κάθε 
ενδιάμεσος υπεργολάβος να είναι 
υπόχρεοι να καταβάλουν:
(a) κάθε επιβαλλόμενη χρηματική 
κύρωση δυνάμει του άρθρου 6, και
(β) κάθε καθυστερημένη οφειλή δυνάμει 
του άρθρου 7.
2. Ο κύριος εργολάβος και όλοι οι 
ενδιάμεσοι υπεργολάβοι θεωρούνται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
αλληλέγγυα υπεύθυνοι, υπό την επιφύλαξη 
διατάξεων του εθνικού δικαίου σχετικά 
με το δικαίωμα προσφυγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάμειξη μιας σχέσης παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρειών (η οποία υπόκειται στο εμπορικό 
και/ή αστικό δίκαιο) με μία σχέση απασχόλησης εντός μιας εταιρείας μεταξύ του εργοδότη και 
των υπαλλήλων του (η οποία υπόκειται στο εργατικό δίκαιο) δεν θα δημιουργούσε κατάλληλη 
βάση για την επέκταση της ευθύνης του κυρίως εργολάβου στους υπεργολάβους. Στην ουσία, 
κανένα νομικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για άλλα νομικά πρόσωπα. Το 
πραγματικό πρόβλημα της αλυσίδας υπεργολάβων θα μπορούσε να λυθεί με τη βοήθεια 
επιθεωρήσεων. 

Τροπολογία 30

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η παράβαση συνεχίζεται ή (α) η παράβαση συνεχίζεται ή 
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επαναλαμβάνεται αφότου οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές ή δικαστήρια έχουν, εντός 
περιόδου δύο ετών, κηρύξει τον εργοδότη 
σε δύο περιπτώσεις ένοχο παράβασης του 
άρθρου 3·

επαναλαμβάνεται αφότου οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές ή δικαστήρια έχουν εκδώσει 
δύο χωριστές τελικές αποφάσεις, στις 
οποίες ο εργοδότης κρίνεται υπεύθυνος 
για παράβαση του άρθρου 3, και οι 
αποφάσεις αυτές αναφέρονται σε 
γεγονότα που συνέβησαν εντός περιόδου 
διάρκειας δύο ετών· 

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η παράβαση αφορά σημαντικό αριθμό 
παράνομα απασχολούμενων υπηκόων 
τρίτων χωρών, δηλαδή τουλάχιστον 
τεσσάρων·

(β) η παράβαση αφορά σημαντικό αριθμό 
παράνομα απασχολούμενων υπηκόων 
τρίτων χωρών, δηλαδή τουλάχιστον 
τεσσάρων·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
συμμετοχή στις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 πράξεις και η παρότρυνση 
για τη διάπραξή τους αποτελούν ποινικά 
αδικήματα.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
συμμετοχή ή συνενοχή στις αναφερόμενες 
στην παράγραφο 1 πράξεις και η 
παρότρυνση για τη διάπραξή τους ή η 
απόκρυψή τους αποτελούν ποινικά 
αδικήματα. 

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 13, στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μέτρα αποκλεισμού από δημόσιες 
παροχές ή ενισχύσεις·

(α) μέτρα αποκλεισμού από δημόσιες
παροχές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ που
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα 
που προβλέπονται στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1, σημείο δ), τα κράτη μέλη 
εκδίδουν, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 15 
της οδηγίας 2004/81/EΚ, άδειες διαμονής 
ορισμένου χρόνου σε συνάρτηση με τη 
διάρκεια των αντίστοιχων εθνικών 
διαδικασιών για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι είναι θύματα εμπορίας 
ανθρώπων και συνεργάζονται στις 
διώξεις που ασκούνται κατά του 
εργοδότη τους.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε 1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να 
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τουλάχιστον το 10% των εγκατεστημένων
στην επικράτειά τους εταιρειών να 
αποτελούν κάθε έτος το αντικείμενο 
επιθεωρήσεων με σκοπό να ελεγχθεί η 
απασχόληση παράνομα διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών.

διενεργούνται στην επικράτειά τους
αποτελεσματικές και κατάλληλες 
επιθεωρήσεις με σκοπό να ελεγχθεί η 
απασχόληση παράνομα διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιλογή των εταιρειών για 
επιθεώρηση βασίζεται σε ανάλυση
κινδύνου η οποία διεξάγεται από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο 
τομέας στον οποίο δρα μία εταιρεία και 
κάθε προηγούμενο σχετικό με παράβαση.

2. Τα κράτη μέλη εντοπίζουν τακτικά με 
βάση αξιολογήσεις κινδύνου τους τομείς 
δραστηριότητας στους οποίους η 
απασχόληση παράνομα διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων κυριαρχεί στην 
επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
δημοσιοποιούν τους τομείς που 
εντοπίζονται ως αποτέλεσμα αυτών των 
αξιολογήσεων κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν τον κίνδυνο συγκέντρωσης της απασχόλησης 
παράνομων μεταναστών σε διάφορους τομείς. Τούτο θα συνέβαλε στην εστίαση των 
επιθεωρήσεων στους τομείς στους οποίους ο κίνδυνος είναι υψηλότερος, πράγμα που επιτρέπει 
την μείωση του απαιτούμενου ποσοστού επιθεωρήσεων. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην 
ελάττωση του κόστους των εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 37

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε καθέναν από τους τομείς που 
εντοπίζονται με βάση την παράγραφο 2, 
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τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2β, 
τουλάχιστον το 5% των θέσεων 
απασχόλησης υποβάλλονται ετησίως σε 
επιθεωρήσεις, ούτως ώστε να ελέγχεται η 
απασχόληση παράνομα διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν τον κίνδυνο συγκέντρωσης της απασχόλησης 
παράνομων μεταναστών σε διάφορους τομείς. Τούτο θα συνέβαλε στην εστίαση των 
επιθεωρήσεων στους τομείς στους οποίους ο κίνδυνος είναι υψηλότερος, πράγμα που επιτρέπει 
την μείωση του απαιτούμενου ποσοστού επιθεωρήσεων. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην 
ελάττωση του κόστους των εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 38

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν το 
επίπεδο του 5% που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2α, έως...* 
* τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 2γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Στην περίπτωση των αποσπασμένων 
εργαζόμενων που είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, οι υπηρεσίες επιθεώρησης των 
κρατών μελών μπορούν να επωφελούνται 
από την συνεργασία και την ανταλλαγή 
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πληροφοριών που προβλέπονται στην 
οδηγία 96/71/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 1996* σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να 
εξακριβώνουν κατά πόσο οι 
ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
απασχολούνται νόμιμα στο κράτος μέλος 
καταγωγής.
ΕΕ L 18, της 21.1.1997, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο [τρία έτη μετά την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 17], 
και ανά τρία έτη μετά τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό 
τη μορφή έκθεσης που αναφέρει τον 
αριθμό των επιθεωρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 
15 και τα αποτελέσματά τους καθώς και 
διευκρινίσεις όσον αφορά τα ληφθέντα 
μέτρα δυνάμει του άρθρου 8.

Το αργότερο [τρία έτη μετά την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 17], 
και ανά τρία έτη μετά τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπό 
τη μορφή έκθεσης που αναφέρει τους 
τομείς που εντοπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 15, παράγραφος (2), τον αριθμό 
των επιθεωρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 
15, παράγραφος (3) και τα αποτελέσματά 
τους καθώς και διευκρινίσεις όσον αφορά 
τα ληφθέντα μέτρα δυνάμει του άρθρου 8.

Or. en
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Τροπολογία 41

Πρόταση Οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στη βάση των συγκεκριμένων εκθέσεων, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Στη βάση των συγκεκριμένων εκθέσεων, η 
Επιτροπή, εντός δώδεκα μηνών μετά την 
παραλαβή των εκθέσεων που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη, υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή μπορεί να 
συνοδεύεται από προτάσεις 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Or. en


