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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση οδηγίας εγγράφεται στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να καθιερώσει μία συνολική πολιτική επί θεμάτων μετανάστευσης και πρόκειται περί μιας 
προτάσεως πλαισίου για τους πολίτες τρίτων χωρών, με την οποία επιδιώκεται ένας διπλός 
στόχος: 

α) να δημιουργηθεί ενιαία διαδικασία αίτησης και άδειας παραμονής και εργασίας σε ένα 
κράτος μέλος·

β) να χορηγηθεί στους εργαζόμενους από τρίτες χώρες οι οποίοι διαμένουν νομίμως στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ενιαίο σύνολο ελάχιστων δικαιωμάτων, στη βάση της ίσης 
μεταχείρισης με τους εργαζόμενους που είναι πολίτες των κρατών μελών.

Η πρόταση αυτή έχει ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου και απετέλεσε αντικείμενο 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (έκθεση Gaubert-Jeleva της 20ης Νοεμβρίου 
2008), το οποίο ενεκρίθη βάσει της διαδικασίας διαβούλευσης σύμφωνα με την προηγούμενη 
συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΕ).  Η νέα αυτή νομοθετική 
διαδικασία (τακτική νομοθετική διαδικασία) η οποία εφαρμόζεται προκειμένου περί της 
προτάσεως αυτής βάσει της νέας συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) δικαιολογεί την σύνταξη νέου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η έκθεση αυτή πρέπει να περιορίζεται στα θέματα 
που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, ήτοι στις αιτιολογικές σκέψεις  9, 12, 15 και 16, το άρθρο  2, 
σημείο  (β), στο άρθρο 3, παράγραφος 2, σημείο (β), το άρθρο 12 (πλην της εισαγωγικής 
πρότασης της πρώτης παραγράφου και του άρθρου 13, εκτός εάν ο εισηγητής ή άλλος 
βουλευτής της ανωτέρω επιτροπής αποφασίσει να υποβάλει τροπολογίες στην Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τα θέματα της 
πρότασης αυτής τα οποία δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Η πρόταση αυτή αποτελεί τμήμα ενός συνόλου νομοθετικών πρωτοβουλιών τις οποίες η 
Επιτροπή ανακοίνωσε το 2007. Το έγγραφο που μας απασχολεί θα έπρεπε να είναι η οδηγία 
πλαίσιο και ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής που θα εφαρμόζεται σε οδηγίες με ειδικότερο 
αντικείμενο στο πλαίσιο της μετανάστευσης που περιλαμβάνονται στο σύνολο εκείνο 
(κυρώσεις σε εργοδότες που προσλαμβάνουν παράνομους εργαζόμενους· ειδικευμένοι 
εργαζόμενοι· εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης· αμειβόμενοι ασκούμενοι και πρόσωπα 
μετατιθέμενα ενδο-υπηρεσιακά).

 Θα ήταν λογικό η συζήτηση επί του θεματικού αυτού συνόλου να είχε αρχίσει με αυτή την 
πρόταση πλαίσιο και επί τη βάσει της συμφωνίας η οποία θα επιτυγχανόταν επί της 
προτάσεως αυτής να συνεχιζόταν η συζήτηση επί των επιμέρους ειδικότερων προτάσεων. 
Παρά ταύτα, τούτο δεν συνέβη και η ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει τις οδηγίες σχετικά με την επιβολή 
κυρώσεων στους εργοδότες  (Οδηγία 2009/52/ΕΚ) σχετικά με τους εξειδικευμένους 
εργαζόμενους (Οδηγία 2009/50/ΕΚ). Η μη τήρηση της λογικής αυτής σειράς μας υποχρεώνει 
τώρα να εργασθούμε βάσει ορισμένων τετελεσμένων γεγονότων:  Έτσι, κατά την ανάλυση 
των δικαιωμάτων που πρέπει να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες με τους οποίους 
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απασχολείται η παρούσα πρόταση, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα που έχουν ήδη 
παραχωρηθεί στους εξειδικευμένους εργαζόμενους προκειμένου να αποφευχθούν αντιφάσεις 
και να επιδιωχθεί η ελάχιστη συνοχή και ομοιογένεια μεταξύ των δύο κειμένων. Προς τον 
ίδιο αυτό σκοπό, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα  που ήδη παραχωρεί η ΕΕ στους 
εργαζόμενους μακράς διάρκειας (Οδηγία 2003/109/ΕΚ), στους πολίτες από τρίτες χώρες που 
έχουν γίνει δεκτοί λόγω σπουδών, ανταλλαγών μαθητών, μη αμειβόμενης εκπαίδευσης ή 
υπηρεσίες εθελοντισμού (Οδηγία 2004/114/ΕΚ), ή σε πολίτες από τρίτες χώρες που έχουν 
γίνει δεκτοί δια λόγους επιστημονικής έρευνας (Οδηγία 2005/71/ΕΚ). 

Το κύριο πρόβλημα που θέτει η πρόταση της Οδηγίας είναι ότι ο οριζόντιος χαρακτήρας και 
το νομοθετικό πλαίσιο που μας είχε ανακοινωθεί έχουν αλλοιωθεί λόγω των αποκλεισμών 
από το πεδίο εφαρμογής και των εξαιρέσεων των δικαιωμάτων ορισμένων ειδικών ομάδων. Ο 
εισηγητής εκτιμά ότι το θέμα αυτό υπονομεύει τον θεμελιώδη στόχο της οδηγίας αυτής ο 
οποίος είναι η εξασφάλιση της εγγύησης ίσης μεταχείρισης, στο εργασιακό και το κοινωνικό 
οικονομικό επίπεδο, για όλους τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες οι οποίοι εργάζονται 
νομίμως στην Ευρώπη, εν σχέσει προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ισότητα αυτή απαιτείται δια λόγους στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισονομίας 
και ως αναγνώριση της συμβολής των μεταναστών στην οικονομία της ΕΕ με την εργασία 
τους, τους φόρους και τις κοινωνικές τους εισφορές. Θα συμβάλλει επίσης στη μείωση του 
αθέμιτου ανταγωνισμού, την παρεμπόδιση της πρακτικής της παράνομης εργασίας,  της 
εργασιακής εκμετάλλευσης και τους κοινωνικού αποκλεισμούς, αντικείμενο των οποίων είναι 
οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες. Η καθιέρωση ενός συνόλου ελάχιστων δικαιωμάτων είναι 
απαραίτητη για τη δημιουργία ομοιογενών κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ ως προς τους 
νόμιμους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένουν. 

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί το σύνολο αυτό των δικαιωμάτων για όλους τους 
νόμιμους μετανάστες, χωρίς αποκλεισμούς και με τις ελάχιστες δυνατές εξαιρέσεις 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις μας για την ολοκλήρωση και τον σεβασμό αυτών 
οι οποίοι εργάζονται νομίμως στην Ευρώπη, αναγνωρίζοντας έτσι την αξιοπρέπειά τους και 
την συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης.

Για την βελτίωση του οριζόντιου χαρακτήρα της οδηγίας αυτής και προκειμένου να αποτελεί 
σημείο αναφοράς και πλαίσιο για τις μελλοντικές οδηγίες για συγκεκριμένες ομάδες, πρέπει 
να διευκρινισθεί ότι καμία κατηγορία και, όλως ιδιαιτέρως η κατηγορία των προσωρινώς 
απασχολουμένων, δεν πρέπει να αποκλεισθεί από το πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας όπως 
επιδιώκει η Επιτροπή:  οι ειδικές οδηγίες πρέπει να συγκεκριμενοποιούν τους όρους 
πρόσβασης στην ΕΕ και, ενδεχομένως τα ειδικά δικαιώματα, χωρίς όμως τούτο να αποτελεί 
εμπόδιο προκειμένου όλοι οι νόμιμοι μετανάστες να καλύπτονται από τους στόχους της 
δίκαιης και ίσης μεταχείρισης που προβλέπει η Οδηγία πλαίσιο.

Ο εισηγητής δεν θεωρεί επίσης σωστή την πρόταση της Επιτροπής να αφήνονται στην 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών ουσιαστικά θέματα προστασίας. Είναι βέβαιον ότι η 
κατάσταση των αγορών εργασίας και οι ανάγκες ξένης εργατικής δύναμης, καθώς και η 
μεγαλύτερη ή μικρότερη εξειδίκευσή της, ποικίλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. 
Παρά ταύτα σε ένα τόσο ετερογενές περιβάλλον είναι χρήσιμο και απαραίτητο να υπάρχει 
ένας ελάχιστος κοινός παρανομαστής ο οποίος θα επιτρέπει την εξέλιξη προς μία κοινή, 
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συνεπή και δίκαιη ευρωπαϊκή πολιτική επί θεμάτων μετανάστευσης η οποία να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην κοινωνική και εργασιακή της ενσωμάτωση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, 
να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ελλείψει οριζόντιας κοινοτικής
νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων 
τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα με το 
κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με 
την ιθαγένειά τους. Δεν απολαμβάνουν τα 
ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του 
κράτους μέλους ή με τους άλλους 
ευρωπαίους πολίτες. Με σκοπό να 
συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής 
πολιτικής μετανάστευσης, να συμπληρωθεί 
το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη 
μετανάστευση και να μειωθεί η ανισότητα 
δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων 
τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί 
σύνολο δικαιωμάτων εξειδικεύοντας 
κυρίως τους τομείς στους οποίους η 
ισότητα μεταχείρισης με τους ημεδαπούς 
εργαζομένους πρέπει να κατοχυρώνεται 
για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, 
χωρίς όμως να έχουν ακόμα αποκτήσει το 
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. 
Στόχος είναι να δημιουργηθούν ισότιμες 
συνθήκες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται 
νόμιμα σε ένα κράτος μέλος συμβάλλουν, 
με την εργασία τους και τους φόρους που 
καταβάλλουν, στην ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και να 

(9) Ελλείψει οριζόντιας ενωσιακής 
νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων 
τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα με το 
κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με 
την ιθαγένειά τους. Δεν απολαμβάνουν τα 
ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του 
κράτους μέλους ή με τους άλλους 
ευρωπαίους πολίτες. Με σκοπό να 
συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής 
πολιτικής μετανάστευσης, να συμπληρωθεί 
το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη 
μετανάστευση και να μειωθεί η ανισότητα
δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων 
τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί 
σύνολο κοινωνικο-οικονομικών 
δικαιωμάτων και δικαιωμάτων στον 
τομέα του εργατικού δικαίου
εξειδικεύοντας κυρίως τους τομείς στους 
οποίους η ισότητα μεταχείρισης με τους 
ημεδαπούς εργαζομένους πρέπει να 
κατοχυρώνεται για τους εργαζομένους 
τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε 
ένα κράτος μέλος, χωρίς όμως να έχουν 
ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί 
μακρόν διαμένοντος. Στόχος είναι να 
εισαχθεί ελάχιστο επίπεδο ισονομίας 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
αναγνωρισθεί το γεγονός ότι οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα σε 
ένα κράτος μέλος συμβάλλουν, με την 
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δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφάλειας 
απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που 
μπορεί να ασκείται μεταξύ ημεδαπών 
εργαζομένων και μεταναστών 
εργαζομένων λόγω της εκμετάλλευσης 
αυτών των τελευταίων.

εργασία τους και τους φόρους που 
καταβάλλουν, στην ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφάλειας 
απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που 
μπορεί να ασκείται μεταξύ ημεδαπών 
εργαζομένων και μεταναστών 
εργαζομένων λόγω της εκμετάλλευσης 
αυτών των τελευταίων. Με την επιφύλαξη 
της ερμηνείας της έννοιας της σχέσης 
εργασίας σε άλλες νομοθετικές διατάξεις 
της Ένωσης, εργαζόμενος τρίτης χώρας  
όπως ορίζεται το άρθρο 2 στοιχείο β της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να νοείται 
κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει 
δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους, 
διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί 
άδεια εργασίας δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας ή σύμφωνα με την εθνική 
πρακτική του εν λόγω κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να διευκρινιστεί ότι ο ορισμός του «εργαζομένου τρίτης 
χώρας» δεν επηρεάζει την ερμηνεία της έννοιας της σχέσης εργασίας σε κανένα άλλο 
νομοθετικό μέσο της ΕΕ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος ορισμός της έννοιας της 
«εργασιακής σχέσης» στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ. Εκτός αυτού ο ορισμός που 
προτείνεται από την Επιτροπή φαίνεται να διαφέρει από τους ορισμούς που εφαρμόζονται 
σήμερα σε ορισμένα τουλάχιστον από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
καλύπτονται από την οδηγία 96/71/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, για όσο 
χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι σε 
ένα κράτος μέλος και οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στο έδαφος 
κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή 
δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε 

(12) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι 
αποσπασμένοι δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία.  Τούτο δεν πρέπει να 
παρεμποδίζει τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που διαμένουν νομίμως και 
εργάζονται νομίμως σε ένα κράτος μέλος 
και αποσπώνται σε άλλο κράτος μέλος 
από το να συνεχίζουν να απολαύουν ίσης 
μεταχείρισης σε σχέση με τους υπηκόους 
του κράτους μέλους καταγωγής όσο 
διαρκεί η απόσπασή τους, όσον αφορά 
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διεθνή συμφωνία που διευκολύνει την 
είσοδο και την προσωρινή διαμονή 
ορισμένων κατηγοριών φυσικών 
προσώπων σε σχέση με εμπορικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
επειδή δεν θεωρούνται ότι αποτελούν 
μέρος της αγοράς εργασίας αυτού του 
κράτους μέλους.

εκείνους τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης που δεν επηρεάζονται από 
την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών1.

1 ΕΕ L 18, 21.1.1997, σ. 1.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της 
κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από
τον κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1408/1971 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης 
Μαΐου 2003, για την επέκταση των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι 
οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις 
διατάξεις αυτές μόνον λόγω της 
ιθαγενείας τους επεκτείνει τις διατάξεις 
του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/1971 
στους υπηκόους τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι οποίοι βρίσκονται σε 
διασυνοριακή κατάσταση (το καθεστώς 
τους εξαρτάται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη). Οι διατάξεις σχετικά με την 
ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση που περιλαμβάνονται 

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της 
κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Οι 
διατάξεις σχετικά με την ισότητα 
μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επίσης στα 
πρόσωπα που φτάνουν σε ένα κράτος 
μέλος προερχόμενα απευθείας από τρίτη 
χώρα.
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στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται 
επίσης στα πρόσωπα που φτάνουν σε ένα 
κράτος μέλος προερχόμενα απευθείας από 
τρίτη χώρα. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία 
δεν αναγνωρίζει περισσότερα δικαιώματα 
από εκείνα που ήδη προβλέπονται στην 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών των 
οποίων το καθεστώς εξαρτάται από 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η νομοθεσία της Ένωσης δεν 
περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών 
να οργανώνουν τα δικά τους συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης. Ελλείψει 
εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, ο 
καθορισμός τόσο των όρων υπό τους 
οποίους θα χορηγούνται τα επιδόματα 
της κοινωνικής ασφάλισης, όσο και του 
ύψους αυτών των επιδομάτων και της 
διάρκειας χορήγησής τους επαφίεται στη 
νομοθεσία εκάστου κράτους μέλους. 
Ωστόσο, κατά την άσκηση αυτής της 
εξουσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την νομοθεσία της 
Ένωσης. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Τα κράτη μέλη πρέπει να κυρώσουν 
τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία 
των δικαιωμάτων όλων των 
διακινούμενων εργαζομένων και των 



AD\815745EL.doc 9/15 PE439.114v03-00

EL

μελών των οικογενειών τους, την οποία 
ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 
1990.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «εργαζόμενος τρίτης χώρας»: κάθε 
υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει 
δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους 
και του έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια 
εργασίας· 

β) «εργαζόμενος τρίτης χώρας»: με την 
επιφύλαξη της ερμηνείας της έννοιας της 
σχέσης εργασίας σε άλλες νομοθετικές 
διατάξεις της Ένωσης, κάθε υπήκοος 
τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο 
έδαφος ενός κράτους μέλους, διαμένει 
νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια 
εργασίας δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική του 
εν λόγω κράτους μέλους·

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ, για 
όσο χρονικό διάστημα είναι 
αποσπασμένοι·

β) υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ, για 
όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι 
και δεν θίγει την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση 
και την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας τους·

Αιτιολόγηση
Πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί ότι η προτεινόμενη οδηγία, όπως και η οδηγία 96/71/ΕΚ, 
δεν θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την εισδοχή υπηκόων τρίτων 
χωρών στις εθνικές αγορές εργασίας. Δεν πρέπει να υπονομευθεί το δικαίωμα των κρατών 
μελών να αποφασίζουν ποιος θα έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της 
απόλυσης καθώς και της υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας·

α) τις συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της 
απόλυσης καθώς και της υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, του
χρόνου εργασίας, της άδειας και των 
πειθαρχικών διαδικασιών λαμβάνοντας 
υπόψη τις γενικές συλλογικές συμβάσεις 
που ισχύουν· 

Αιτιολόγηση
Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τους κλάδους της κοινωνικής 
ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 1408/71 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΟΚ) 
αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης 
Μαΐου 2003, ο οποίος επεκτείνει τις 
διατάξεις του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που δεν καλύπτονται ήδη από τις 
συγκεκριμένες διατάξεις μόνο λόγω της 
ιθαγένειάς τους εφαρμόζεται ανάλογα·

(ε) τους κλάδους της κοινωνικής 
ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Αιτιολόγηση

Η νέα νομοθεσία σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα είναι ο 
κανονισμός (ΕΚ) 883/2004.



AD\815745EL.doc 11/15 PE439.114v03-00

EL

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα· (ζ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται 
ότι είναι κάτοικος για φορολογικούς 
σκοπούς του εν λόγω κράτους μέλος· 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
στέγασης και της συνδρομής που 
προσφέρεται από τις υπηρεσίες 
απασχόλησης.

(η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
στέγασης και της συνδρομής και των 
υπηρεσιών παροχής συμβουλών που 
προσφέρονται από τις υπηρεσίες 
απασχόλησης σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) περιορίζοντας τα δικαιώματα που 
χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, σημείο η), σχετικά με την κοινωνική 
στέγη μόνο στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που έχουν διαμείνει ή έχουν το δικαίωμα 
να διαμείνουν στην επικράτειά τους για 
τουλάχιστον τρία έτη·

(γ) επιβάλλοντας περιορισμούς στην 
πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων που 
χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, σημείο η), σχετικά με την κοινωνική 
στέγη μόνο στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που έχουν διαμείνει ή έχουν το δικαίωμα 
να διαμείνουν στην επικράτειά τους για 
διάστημα κάτω των τριών ετών·
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Αιτιολόγηση

Τεχνική τροπολογία, δεδομένου ότι το κείμενο της Επιτροπής λέει ακριβώς το αντίθετο από 
αυτό που λογικά θα έπρεπε να λέει: ότι δηλ. περιορίζεται το δικαίωμα αυτών οι οποίοι έχουν 
άδεια παραμονής σύντομης διάρκειας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιορίζοντας τα δικαιώματα που 
χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, σημείο ε), στους εργαζόμενους τρίτων 
χωρών που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
εξαιρουμένων των επιδομάτων ανεργίας.

(ε) χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τον 
τόπο διαμονής (για τα πλεονεκτήματα 
βάσει του τόπου διαμονής αλλά όχι τα 
πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την 
απασχόληση) εάν η άδεια διαμονής 
εκδίδεται για άλλους σκοπούς πλην της 
εργασίας αλλά επιτρέπει την εργασία.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που 
μετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι 
επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων που 
διαμένουν σε τρίτες χώρες και που έλκουν 
τα δικαιώματά τους από αυτούς, 
λαμβάνουν, σε σχέση με γήρας, αναπηρία 
και θάνατο, τις νόμιμες συντάξεις που 
δικαιούνται βάσει της προηγούμενης 
απασχόλησης του εργαζομένου σύμφωνα 
με τη νομοθεσία που ορίζεται στο άρθρο 
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
υπό τις ίδιες συνθήκες και με τον ίδιο
συντελεστή όπως και οι πολίτες των 
οικείων κρατών μελών όταν μεταβαίνουν 
σε τρίτη χώρα. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να θέσουν ως όρο για την εφαρμογή της 
εν λόγω διάταξης την ύπαρξη διμερών 
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συμφωνιών σύμφωνα με τις οποίες 
αναγνωρίζεται η αμοιβαία εξαγωγή 
συντάξεων και θεσπίζεται η τεχνική 
συνεργασία.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 –  παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι κάθε παραβίαση των 
δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα οδηγία επισύρει 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης λ.χ. από τους εργοδότες.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε 
παραβίαση των δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στην οδηγία υπόκειται 
σε νομική αμφισβήτηση. 
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των 
αρχών που περιλαμβάνονται στον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης 
Οκτωβρίου 1961 και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση σχετικά με το νομικό καθεστώς 
των διακινούμενων εργαζόμενων, της 
24ης Νοεμβρίου 1977.
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