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Τροπολογία 78
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Είναι σκόπιμο η εισδοχή ερευνητών να 
διευκολυνθεί μέσω διαδικασίας εισδοχής, 
η οποία θα είναι ανεξάρτητη από τη νομική 
τους σχέση με τον ερευνητικό οργανισμό 
υποδοχής και δεν θα απαιτεί πλέον την 
έκδοση άδειας εργασίας πέραν της άδειας 
διαμονής ή της θεώρησης για διαμονή 
μακράς διαρκείας . Η διαδικασία αυτή θα 
πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία των 
ερευνητικών οργανισμών με τις 
μεταναστευτικές αρχές των κρατών μελών, 
αποδίδοντάς τους κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία εισδοχής με σκοπό να 
διευκολύνεται και να επιταχύνεται η 
είσοδος και η διαμονή των ερευνητών 
τρίτων χωρών στην Ένωση , ενώ θα 
διατηρούνται τα προνόμια των κρατών 
μελών όσον αφορά στη διαμόρφωση της 
μεταναστευτικής πολιτικής. Οι ερευνητικοί 
οργανισμοί που έχουν προηγουμένως 
εγκριθεί από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να υπογράφουν σύμβαση 
υποδοχής με υπήκοο τρίτης χώρας, με 
σκοπό την υλοποίηση ερευνητικού 
σχεδίου. Με βάση τη σύμβαση υποδοχής, 
τα κράτη μέλη εκδίδουν άδεια , εφόσον 
πληρούνται οι όροι εισόδου και διαμονής.

(9) Είναι σκόπιμο η εισδοχή ερευνητών να 
διευκολυνθεί μέσω διαδικασίας εισδοχής, 
η οποία θα είναι ανεξάρτητη από τη νομική 
τους σχέση με τον ερευνητικό οργανισμό 
υποδοχής και δεν θα απαιτεί πλέον την 
έκδοση άδειας εργασίας πέραν της άδειας 
διαμονής ή της θεώρησης για διαμονή 
μακράς διαρκείας. Η διαδικασία αυτή θα 
πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία των 
ερευνητικών οργανισμών με τις 
μεταναστευτικές αρχές των κρατών μελών, 
αποδίδοντάς τους κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία εισδοχής με σκοπό να 
διευκολύνεται και να επιταχύνεται η 
είσοδος και η διαμονή των ερευνητών 
τρίτων χωρών στην Ένωση, ενώ θα 
διατηρούνται τα προνόμια των κρατών 
μελών όσον αφορά στη διαμόρφωση της 
μεταναστευτικής πολιτικής. Οι ερευνητικοί 
οργανισμοί που έχουν προηγουμένως 
εγκριθεί από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να υπογράφουν σύμβαση 
υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, σύμβασης εργασίας, με 
υπήκοο τρίτης χώρας, με σκοπό την 
υλοποίηση ερευνητικού σχεδίου. Με βάση 
τη σύμβαση υποδοχής, τα κράτη μέλη 
εκδίδουν άδεια, εφόσον πληρούνται οι όροι 
εισόδου και διαμονής.

Or. en

Τροπολογία 79
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να καταστεί η Ένωση 
ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές 
τρίτων χωρών, τα μέλη της οικογένειας 
των ερευνητών, όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2003/86/EΚ του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το 
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, θα 
πρέπει να γίνονται δεκτά με τους 
ερευνητές. Θα πρέπει να επωφελούνται 
από διατάξεις της κινητικότητας εντός της 
Ένωσης και επίσης να έχουν πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας

(11) Για να καταστεί η Ένωση 
ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές και 
σπουδαστές τρίτων χωρών, τα μέλη της 
οικογένειας των ερευνητών και των 
σπουδαστών, όπως ορίζονται στην οδηγία 
2003/86/EΚ του Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης, θα πρέπει να 
γίνονται δεκτά με τους ερευνητές και τους 
σπουδαστές. Θα πρέπει να επωφελούνται 
από διατάξεις της κινητικότητας εντός της 
Ένωσης και επίσης να έχουν πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας

Or. en

Τροπολογία 80
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να καταστεί η Ένωση 
ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές 
τρίτων χωρών, τα μέλη της οικογένειας 
των ερευνητών, όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2003/86/EΚ του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το 
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, θα 
πρέπει να γίνονται δεκτά με τους 
ερευνητές. Θα πρέπει να επωφελούνται 
από διατάξεις της κινητικότητας εντός της 
Ένωσης και επίσης να έχουν πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας

(11) Για να καταστεί η Ένωση 
ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές 
τρίτων χωρών, τα μέλη της οικογένειας 
των ερευνητών, όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2003/86/EΚ του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το 
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, θα 
πρέπει να γίνονται δεκτά με τους 
ερευνητές. Θα πρέπει να επωφελούνται 
από διατάξεις της κινητικότητας εντός της 
Ένωσης και επίσης να έχουν πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη 
δημιουργία κέντρων πληροφόρησης στις 
τρίτες χώρες, καθώς και στο έδαφός 
τους, όπου ερευνητές, σπουδαστές, 
ασκούμενοι και εσωτερικοί άμισθοι 



AM\1002688EL.doc 5/44 PE519.478v01-00

EL

βοηθοί (au pair) θα μπορούσαν να 
αποκτήσουν εύκολα όλες τις πληροφορίες 
που σχετίζονται με τα δικαιώματά τους 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και 
τις άδειες διαμονής.

Or. en

Τροπολογία 81
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αντιμετωπίζουν τους υποψήφιους 
διδάκτορες ως ερευνητές.

(12) Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αντιμετωπίζουν τους 
υποψήφιους διδάκτορες ως ερευνητές και 
τους μαθητές στη δευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση ως 
σπουδαστές.

Or. en

Τροπολογία 82
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αντιμετωπίζουν τους υποψήφιους 
διδάκτορες ως ερευνητές.

(12) Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αντιμετωπίζουν τους υποψήφιους 
διδάκτορες ως ερευνητές, αλλά τα κράτη 
μέλη δύνανται επίσης να θεωρήσουν άλλα 
εκπαιδευτικά διπλώματα ή πρακτική 
πείρα ως επαρκή για συγκεκριμένους 
ερευνητικούς σκοπούς.
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Or. en

Τροπολογία 83
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα κράτη μέλη μπορούν να χρεώνουν 
στους αιτούντες το κόστος της 
επεξεργασίας των αιτήσεων για άδειες. Τα 
τέλη πρέπει να είναι ανάλογα προς τον 
σκοπό της διαμονής.

(25) Τα κράτη μέλη μπορούν να χρεώνουν 
στους αιτούντες το κόστος της 
επεξεργασίας των αιτήσεων για άδειες. Τα 
τέλη πρέπει να είναι ανάλογα προς τον 
σκοπό της διαμονής προκειμένου να 
υπογραμμίζεται η ευνοϊκή υποδοχή και να 
αποφεύγονται τυχόν αποτρεπτικοί 
παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 84
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η εισδοχή μπορεί να απαγορευθεί για 
δεόντως αιτιολογημένους λόγους. 
Ειδικότερα, κράτος μέλος μπορεί να 
αρνηθεί την εισδοχή σε υπήκοο τρίτης 
χώρας εφόσον θεωρεί, στηριζόμενο σε 
εκτίμηση των δεδομένων, σε ατομική 
περίπτωση, ότι ο εν λόγω υπήκοος συνιστά 
δυνητική απειλή για τη δημόσια τάξη, τη 
δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

(28) Η εισδοχή μπορεί να απαγορευθεί για 
δεόντως αιτιολογημένους λόγους. 
Ειδικότερα, κράτος μέλος μπορεί να 
αρνηθεί την εισδοχή σε υπήκοο τρίτης 
χώρας εφόσον θεωρεί, στηριζόμενο σε 
εκτίμηση των δεδομένων, σε ατομική 
περίπτωση, ότι ο εν λόγω υπήκοος συνιστά 
δυνητική απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη 
δημόσια ασφάλεια.

Or. en
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Τροπολογία 85
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να 
ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής 
στα κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας για την απόφαση που λαμβάνεται 
σχετικά με την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να 
το πράξουν γραπτώς το συντομότερο 
δυνατόν και, το αργότερο εντός 60 
ημερών, ή, το συντομότερο δυνατόν, και 
το αργότερο εντός 30 ημερών στην 
περίπτωση ερευνητών και φοιτητών που 
καλύπτονται από προγράμματα της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων κινητικότητας, αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία της αίτησης.

(30) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να 
ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής 
στα κράτη μέλη δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας για την απόφαση που λαμβάνεται 
σχετικά με την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να 
το πράξουν γραπτώς το συντομότερο 
δυνατόν και, το αργότερο εντός 90 
ημερών, ή, το συντομότερο δυνατόν, και 
το αργότερο εντός 45 ημερών στην 
περίπτωση ερευνητών και φοιτητών που 
καλύπτονται από προγράμματα της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων κινητικότητας, αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 86
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η ενδοενωσιακή κινητικότητα 
των εθνικών ερευνητών, σπουδαστών και
έμμισθων ασκούμενων, υπηκόων τρίτων 
χωρών πρέπει να διευκολυνθεί. Για τους 
ερευνητές, η παρούσα οδηγία αναμένεται 
να βελτιώσει τους κανόνες σχετικά με την 
περίοδο για την οποία η χορηγηθείσα από 
το πρώτο κράτος μέλος άδεια θα πρέπει να 
καλύπτει τη διαμονή σε δεύτερο κράτος 
μέλος χωρίς να απαιτείται νέα σύμβαση 
υποδοχής. Πρέπει να σημειωθούν 
βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση 

(31) Η ενδοενωσιακή κινητικότητα 
των εθνικών ερευνητών, σπουδαστών,
έμμισθων και άμισθων ασκούμενων, 
υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να 
διευκολυνθεί. Για τους ερευνητές, η 
παρούσα οδηγία αναμένεται να βελτιώσει 
τους κανόνες σχετικά με την περίοδο για 
την οποία η χορηγηθείσα από το πρώτο 
κράτος μέλος άδεια θα πρέπει να καλύπτει 
τη διαμονή σε δεύτερο κράτος μέλος χωρίς 
να απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής. 
Πρέπει να σημειωθούν βελτιώσεις σε ό,τι 
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των σπουδαστών και τη νέα ομάδα των 
έμμισθων ασκούμενων, επιτρέποντάς τους 
να διαμείνουν σε δεύτερο κράτος μέλος για 
περιόδους από τρεις έως έξι μήνες, εφόσον 
πληρούν τους γενικούς όρους που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία. Για εθνικούς 
ασκούμενους τρίτων χωρών που έρχονται 
στην Ένωση ως ενδοεπιχειρησιακά 
μετατιθέμενοι, πρέπει να εφαρμόζονται 
ειδικές ενδοενωσιακές διατάξεις 
κινητικότητας που έχουν εκπονηθεί σε 
συνάρτηση με τη φύση της μετάθεσής 
τους, σύμφωνα με την [οδηγία 2013/xx/EΕ 
για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

αφορά την κατάσταση των σπουδαστών 
και τη νέα ομάδα των έμμισθων 
ασκούμενων, επιτρέποντάς τους να 
διαμείνουν σε δεύτερο κράτος μέλος για 
περιόδους από τρεις έως έξι μήνες, εφόσον 
πληρούν τους γενικούς όρους που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία. Για εθνικούς 
ασκούμενους τρίτων χωρών που έρχονται 
στην Ένωση ως ενδοεπιχειρησιακά 
μετατιθέμενοι, πρέπει να εφαρμόζονται 
ειδικές ενδοενωσιακές διατάξεις 
κινητικότητας που έχουν εκπονηθεί σε 
συνάρτηση με τη φύση της μετάθεσής 
τους, σύμφωνα με την [οδηγία 2013/xx/EΕ 
για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

Or. en

Τροπολογία 87
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στους σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών 
να καλύψουν αποτελεσματικότερα μέρος 
του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει 
να τους επιτρέπεται αυξημένη πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, υπό τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας , ήτοι 
τουλάχιστον 20 ώρες ανά εβδομάδα . Η 
αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών 
στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι 
γενικός κανόνας. Ωστόσο, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λάβουν υπόψη την 
κατάσταση των εθνικών αγορών 
εργασίας, αν και αυτό δεν πρέπει να 
συνεπάγεται κίνδυνο πλήρους άρνησης 
του δικαιώματος προς εργασία .

(33) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στους σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών 
να καλύψουν αποτελεσματικότερα μέρος 
του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει 
να τους επιτρέπεται αυξημένη πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, υπό τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, ήτοι 
τουλάχιστον 20 ώρες ανά εβδομάδα. Η 
αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών 
στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι 
γενικός κανόνας.

Or. en
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Τροπολογία 88
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στους σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών 
να καλύψουν αποτελεσματικότερα μέρος 
του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει 
να τους επιτρέπεται αυξημένη πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, υπό τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας , ήτοι 
τουλάχιστον 20 ώρες ανά εβδομάδα . Η 
αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών 
στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι 
γενικός κανόνας. Ωστόσο, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λάβουν υπόψη την 
κατάσταση των εθνικών αγορών 
εργασίας, αν και αυτό δεν πρέπει να 
συνεπάγεται κίνδυνο πλήρους άρνησης του 
δικαιώματος προς εργασία .

(33) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στους σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών 
να καλύψουν αποτελεσματικότερα μέρος 
του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει 
να τους επιτρέπεται αυξημένη πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, υπό τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, ήτοι 
τουλάχιστον 10 ώρες ανά εβδομάδα. Η 
αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών 
στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι 
γενικός κανόνας. Ωστόσο, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λάβουν υπόψη την 
κατάσταση των εθνικών αγορών 
εργασίας, αν και αυτό δεν πρέπει να 
συνεπάγεται κίνδυνο πλήρους άρνησης του 
δικαιώματος προς εργασία.

Or. en

Τροπολογία 89
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Στο πλαίσιο της προσπάθειας να 
εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό για το μέλλον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
σπουδαστές που αποφοιτούν στην Ένωση 
να παραμείνουν στην επικράτειά τους, 
εφόσον προτίθενται να αναζητήσουν 
ευκαιρίες απασχόλησης ή να ιδρύσουν 

(34) Στο πλαίσιο της προσπάθειας να 
εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό για το μέλλον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
σπουδαστές που αποφοιτούν στην Ένωση 
να παραμείνουν στην επικράτειά τους, 
εφόσον προτίθενται να αναζητήσουν 
ευκαιρίες απασχόλησης ή να ιδρύσουν 
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επιχείρηση, για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας. Θα 
πρέπει επίσης να προσφέρουν την εν λόγω 
δυνατότητα παραμονής στους ερευνητές 
μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού 
τους έργου, όπως ορίζεται στη σχετική 
σύμβαση υποδοχής. Τούτο δεν θα πρέπει 
να συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή 
ίδρυσης επιχείρησης. Ενδέχεται να τους 
ζητηθεί να προσκομίσουν αποδεικτικά 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 24.

επιχείρηση, για τουλάχιστον 18 μήνες μετά 
την ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας. 
Θα πρέπει επίσης να προσφέρουν την εν 
λόγω δυνατότητα παραμονής στους 
ερευνητές μετά την ολοκλήρωση του 
ερευνητικού τους έργου, όπως ορίζεται στη 
σχετική σύμβαση υποδοχής. Τούτο δεν θα 
πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως 
δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
ή ίδρυσης επιχείρησης. Ενδέχεται να τους 
ζητηθεί να προσκομίσουν αποδεικτικά 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 24.

Or. en

Τροπολογία 90
Emer Costello

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Στο πλαίσιο της προσπάθειας να 
εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό για το μέλλον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους 
σπουδαστές που αποφοιτούν στην Ένωση 
να παραμείνουν στην επικράτειά τους, 
εφόσον προτίθενται να αναζητήσουν 
ευκαιρίες απασχόλησης ή να ιδρύσουν 
επιχείρηση, για 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας. Θα 
πρέπει επίσης να προσφέρουν την εν λόγω 
δυνατότητα παραμονής στους ερευνητές 
μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού 
τους έργου, όπως ορίζεται στη σχετική 
σύμβαση υποδοχής. Τούτο δεν θα πρέπει 
να συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή 
ίδρυσης επιχείρησης. Ενδέχεται να τους 
ζητηθεί να προσκομίσουν αποδεικτικά 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 24.

(34) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
ελκυστικότητα των κρατών μελών ως 
προορισμού για σπουδές και στο πλαίσιο 
της προσπάθειας να εξασφαλιστεί 
ικανοποιητικά ειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό για το μέλλον, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επιτρέπουν στους σπουδαστές 
που αποφοιτούν στην Ένωση να 
παραμείνουν στην επικράτειά τους, εφόσον 
προτίθενται να αναζητήσουν ευκαιρίες 
απασχόλησης ή να ιδρύσουν επιχείρηση, 
για 12 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης 
της αρχικής άδειας. Θα πρέπει επίσης να 
προσφέρουν την εν λόγω δυνατότητα 
παραμονής στους ερευνητές μετά την 
ολοκλήρωση του ερευνητικού τους έργου, 
όπως ορίζεται στη σχετική σύμβαση 
υποδοχής. Τούτο δεν θα πρέπει να 
συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή 
ίδρυσης επιχείρησης. Ενδέχεται να τους 
ζητηθεί να προσκομίσουν αποδεικτικά 
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στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 24.

Or. en

Τροπολογία 91
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών 
μελών να ρυθμίζουν τους όγκους 
εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για 
σκοπούς απασχόλησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο 
ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων 
χωρών, σπουδαστές, μαθητές, 
ασκούμενους, εθελοντές και εσωτερικούς 
αμίσθους βοηθούς (au pair), είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη 
μεταχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 79 
της Συνθήκης. Οι ομάδες αυτές έχουν 
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους 
υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής 
δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής 
αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους 
τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και 

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο 
ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων 
χωρών, σπουδαστές, μαθητές, 
ασκούμενους, εθελοντές και εσωτερικούς 
αμίσθους βοηθούς (au pair), είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη 
μεταχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 79 
της Συνθήκης. Ορισμένες από τις ομάδες 
αυτές έχουν δικαίωμα στην ίση 
μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους 
μέλους υποδοχής δυνάμει της οδηγίας 
2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία 
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη 
χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών 
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εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους 
και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων 
για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες 
που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος. 
Για ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών 
θα πρέπει να διατηρηθούν ευνοϊκότερα 
δικαιώματα όσον αφορά την ίση 
μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής στους κλάδους 
της κοινωνικής ασφάλισης, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
εκτός από τα δικαιώματα που παρέχονται 
δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Επί του 
παρόντος, η τελευταία προβλέπει για τα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να περιορίζουν 
την ίση μεταχείριση όσον αφορά τους 
κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών 
παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισμού 
της ίσης μεταχείρισης θα μπορούσε να 
επηρεάσει τους ερευνητές. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής 
παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 
υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μαθητές, 
εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και 
εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), οι 
ομάδες αυτές θα πρέπει να απολαύουν 
δικαιωμάτων ισότιμης μεταχείρισης με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους 
υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια 
αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη 
διάθεση του κοινού.

ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην 
επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με 
κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους 
εργαζομένους από τρίτες χώρες που 
διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος. Επί 
του παρόντος, η οδηγία 2011/98/ΕΕ
προβλέπει για τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να περιορίζουν την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών
παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισμού 
της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει επίσης να 
ισχύει και για τους ερευνητές. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής 
παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 
υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μαθητές, 
εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και 
εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), οι 
ομάδες αυτές θα πρέπει να απολαύουν 
δικαιωμάτων ισότιμης μεταχείρισης με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους 
υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια 
αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη 
διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 93
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο 
ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων 
χωρών, σπουδαστές, μαθητές, 
ασκούμενους, εθελοντές και εσωτερικούς 
αμίσθους βοηθούς (au pair), είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη 
μεταχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 79 
της Συνθήκης. Οι ομάδες αυτές έχουν 
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους 
υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής 
δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
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 από τρίτες χώρες 
που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος. 
Για ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών θα 
πρέπει να διατηρηθούν ευνοϊκότερα 
δικαιώματα όσον αφορά την ίση 
μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους 
μέλους υποδοχής στους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα 
δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει της 
οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Επί του παρόντος, η 
τελευταία προβλέπει για τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να περιορίζουν την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών 
παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισμού 
της ίσης μεταχείρισης θα μπορούσε να 
επηρεάσει τους ερευνητές. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής 
παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 
υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μαθητές, 
εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και 
εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), οι 

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο 
ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων 
χωρών, σπουδαστές, μαθητές, 
ασκούμενους, εθελοντές και εσωτερικούς 
αμίσθους βοηθούς (au pair), είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη 
μεταχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 79 
της Συνθήκης. Οι ομάδες αυτές έχουν 
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους 
υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής 
δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
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 από τρίτες χώρες 
που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος. 
Για ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών θα 
πρέπει να διατηρηθούν ευνοϊκότερα 
δικαιώματα όσον αφορά την ίση 
μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους 
μέλους υποδοχής στους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για 
τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα 
δικαιώματα που παρέχονται δυνάμει της 
οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Επί του παρόντος, η 
τελευταία προβλέπει για τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να περιορίζουν την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών 
παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισμού 
της ίσης μεταχείρισης θα μπορούσε να 
επηρεάσει τους ερευνητές. Άλλες ομάδες 
που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να έχουν 
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους 
υπηκόους όσον αφορά το δικαίωμα στην 
κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική 
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ομάδες αυτές θα πρέπει να απολαύουν 
δικαιωμάτων ισότιμης μεταχείρισης με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους 
υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια 
αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη 
διάθεση του κοινού.

νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής 
παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 
υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μαθητές, 
εθελοντές, άμισθοι ασκούμενοι και 
εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), οι 
ομάδες αυτές θα πρέπει να απολαύουν 
δικαιωμάτων ισότιμης μεταχείρισης με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους 
υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια 
αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη 
διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 94
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «άμισθος ασκούμενος», υπήκοος τρίτης 
χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος 
κράτους μέλους για χρονικό διάστημα 
άμισθης πρακτικής άσκησης, όπως ορίζει η 
εθνική νομοθεσία του του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους ·

ε) «άμισθος ασκούμενος», υπήκοος τρίτης 
χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος 
κράτους μέλους για χρονικό διάστημα 
άμισθης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσής του, όπως ορίζει η 
εθνική νομοθεσία του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 95
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «έμμισθος ασκούμενος», ο υπήκοος 
τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο 
έδαφος κράτους μέλους για περίοδο 

στ) «έμμισθος ασκούμενος», ο υπήκοος 
τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο 
έδαφος κράτους μέλους για περίοδο 
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πρακτικής άσκησης για την οποία 
λαμβάνει αμοιβή σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους·

πρακτικής άσκησης για την οποία 
λαμβάνει αμοιβή σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους 
και/ή την ισχύουσα συλλογική σύμβαση 
στο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εθελοντής» ο υπήκοος τρίτης χώρας 
που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους για να συμμετάσχει σε ένα 
αναγνωρισμένο πρόγραμμα εθελοντικής 
υπηρεσίας·

ζ) «εθελοντής» ο υπήκοος τρίτης χώρας 
που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους για να συμμετάσχει σε ένα 
αναγνωρισμένο πρόγραμμα εθελοντικής 
υπηρεσίας, ο οποίος πραγματοποιεί 
δραστηριότητες, τις οποίες αναλαμβάνει 
εθελοντικά με βάση την ελεύθερη 
βούλησή του και τα δικά του κίνητρα, 
χωρίς να ενδιαφέρεται για οικονομικό 
όφελος και για σκοπό όπου πρωταρχικός 
στόχος δεν είναι το κέρδος, οι οποίες 
ωφελούν τους εθελοντές, όσους 
λαμβάνουν υπηρεσίες από εθελοντική 
οργάνωση, τις κοινότητες και την 
κοινωνία στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 97
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)», θ) «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)», 
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ο υπήκοος τρίτης χώρας που φιλοξενείται 
προσωρινά από οικογένεια στο έδαφος 
κράτους μέλους σε αντάλλαγμα για 
ελαφριές οικιακές εργασίες και φροντίδα 
παιδιών, με σκοπό να βελτιώσει τις 
γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις για 
τη χώρα υποδοχής·

ο νεαρός υπήκοος τρίτης χώρας που
φιλοξενείται για καθορισμένο χρονικό 
διάστημα από οικογένεια υποδοχής στο 
έδαφος κράτους μέλους σε αντάλλαγμα για 
ελαφριές οικιακές εργασίες και/ή φροντίδα 
παιδιών, με σκοπό να βελτιώσει τις 
γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις για 
τη χώρα υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)», 
ο υπήκοος τρίτης χώρας που φιλοξενείται 
προσωρινά από οικογένεια στο έδαφος 
κράτους μέλους σε αντάλλαγμα για 
ελαφριές οικιακές εργασίες και φροντίδα 
παιδιών, με σκοπό να βελτιώσει τις 
γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις για 
τη χώρα υποδοχής·

θ) «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)», 
ο υπήκοος τρίτης χώρας που φιλοξενείται 
προσωρινά από οικογένεια στο έδαφος 
κράτους μέλους σε αντάλλαγμα για 
ελαφριές οικιακές εργασίες και/ή φροντίδα 
παιδιών, με σκοπό να βελτιώσει τις 
γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις για 
τη χώρα υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 99
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) “ερευνητικός οργανισμός”, κάθε 
ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός που 
πραγματοποιεί έρευνα και έχει εγκριθεί για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας από 
κράτος μέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

ια) «ερευνητικός οργανισμός», κάθε 
ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός και 
εταιρεία που πραγματοποιεί έρευνα και 
έχει εγκριθεί για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας από κράτος μέλος, 
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του ή τη διοικητική πρακτική του· σύμφωνα με τη νομοθεσία του ή τη 
διοικητική πρακτική του·

Or. en

Τροπολογία 100
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «αμοιβή», η πληρωμή, ανεξαρτήτως της 
μορφής που παίρνει, η οποία λαμβάνεται 
για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και 
θεωρείται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή την καθιερωμένη πρακτική
ως συστατικό στοιχείο της σχέσης 
απασχόλησης·

ιγ) «αμοιβή», η πληρωμή, ανεξαρτήτως της 
μορφής που παίρνει, η οποία λαμβάνεται 
για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και 
θεωρείται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και/ή την ισχύουσα συλλογική 
σύμβαση ως συστατικό στοιχείο της 
σχέσης απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 101
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που 
συνάπτονται μεταξύ ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών και ενός ή περισσότερων 
τρίτων κρατών.

β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών 
μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών και ενός ή περισσότερων τρίτων 
κρατών.

Or. en

Τροπολογία 102
Sari Essayah



PE519.478v01-00 18/44 AM\1002688EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν 
ή να διατηρούν διατάξεις που είναι 
ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία 
αυτή εφαρμόζεται όσον αφορά τα άρθρα 
21, 22, 23, 24, 25 και 29, ιδίως στο 
πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων 
κινητικότητας .

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν 
ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται.

Or. en

Τροπολογία 103
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν 
ή να διατηρούν διατάξεις που είναι 
ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία 
αυτή εφαρμόζεται όσον αφορά τα άρθρα 
21, 22, 23, 24, 25 και 29, ιδίως στο 
πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων 
κινητικότητας .

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν 
ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για 
τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται.

Or. en

Τροπολογία 104
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έχει ασφάλιση ασθενείας για κάθε 
κίνδυνο κατά του οποίου έχουν συνήθως 
κάλυψη οι υπήκοοι του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους,

γ) έχει ασφάλιση ασθενείας για τους 
κινδύνους κατά των οποίων έχουν 
συνήθως κάλυψη οι υπήκοοι του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους,

Or. en

Τροπολογία 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προσκομίζει τα απαιτούμενα από το 
κράτος μέλος στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαμονής 
του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των 
εξόδων διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και 
επαναπατρισμού, χωρίς να θίγεται η 
ατομική εξέταση κάθε περίπτωσης.

στ) προσκομίζει τα απαιτούμενα από το 
κράτος μέλος στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαμονής 
του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των 
εξόδων διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και 
επαναπατρισμού, χωρίς να θίγεται η 
ατομική εξέταση κάθε περίπτωσης. Η 
παροχή των εν λόγω στοιχείων δεν είναι 
απαραίτητη εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας 
έχει λάβει χορηγία ή υποτροφία, εάν έχει 
λάβει υπόσχεση ότι θα συντηρείται από 
οικογένεια υποδοχής, εάν έχει οριστική 
πρόταση για εργασία ή πρόταση από 
οργανισμό που πραγματοποιεί ανταλλαγές 
μαθητών ή από φορέα παροχής 
εθελοντικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 106
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να υποβάλλει σύμβαση υποδοχής 
υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και 
το άρθρο 9 παράγραφος 2·

α) να υποβάλλει σύμβαση υποδοχής 
υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και 
το άρθρο 9 παράγραφος 2 και σύμβαση 
εργασίας όποτε σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία υπάρχει εργασιακή σχέση ή 
βεβαίωση υποτροφίας·

Or. en

Τροπολογία 107
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται, 
σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες, 
αίτηση που υποβάλλεται εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας 
βρίσκεται ήδη στο έδαφός τους.

5. Τα κράτη μέλη εξετάζουν, σύμφωνα με 
τις εθνικές τους νομοθεσίες, αίτηση που 
υποβάλλεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται ήδη στο 
έδαφός τους.

Or. en

Τροπολογία 108
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν οι 
αιτήσεις για άδεια διαμονής υποβάλλονται 
από τον ερευνητή ή από τον 
ενδιαφερόμενο ερευνητικό οργανισμό.

6. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν οι 
αιτήσεις για άδεια διαμονής υποβάλλονται 
από τον ερευνητή και από τον 
ενδιαφερόμενο ερευνητικό οργανισμό.

Or. en
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Τροπολογία 109
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ένα κράτος μέλος μπορεί, μεταξύ 
άλλων μέτρων, να αρνείται την ανανέωση, 
ή να αποφασίζει την ανάκληση της 
έγκρισης ερευνητικού οργανισμού, ο 
οποίος δεν πληροί πλέον τους όρους που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 
ή σε περίπτωση που η έγκριση αποκτήθηκε 
δολίως ή όταν ο ερευνητικός οργανισμός 
έχει υπογράψει σύμβαση υποδοχής με 
υπήκοο τρίτης χώρας εκ προθέσεως ή εξ 
αμελείας. Εάν η έγκριση απορριφθεί ή 
ανακληθεί, μπορεί να απαγορευθεί στον 
συγκεκριμένο οργανισμό να ζητήσει εκ 
νέου έγκριση για χρονικό διάστημα μέχρι 
πέντε ετών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης ανάκλησης ή 
μη ανανέωσης.

6. Ένα κράτος μέλος μπορεί, μεταξύ 
άλλων μέτρων, να αρνείται την ανανέωση, 
ή να αποφασίζει την ανάκληση της 
έγκρισης ερευνητικού οργανισμού, ο 
οποίος δεν πληροί πλέον τους όρους που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 
ή σε περίπτωση που η έγκριση αποκτήθηκε 
δολίως ή όταν ο ερευνητικός οργανισμός 
έχει υπογράψει σύμβαση υποδοχής με 
υπήκοο τρίτης χώρας δολίως ή εκ 
προθέσεως. Εάν η έγκριση απορριφθεί ή 
ανακληθεί, μπορεί να απαγορευθεί στον 
συγκεκριμένο οργανισμό να ζητήσει εκ 
νέου έγκριση για χρονικό διάστημα μέχρι 
πέντε ετών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης ανάκλησης ή 
μη ανανέωσης.

Or. en

Τροπολογία 110
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πληροφορίες για τη νομική σχέση 
μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού και 
του ερευνητή·

ε) πληροφορίες για τη νομική ή εργασιακή 
σχέση μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού 
και του ερευνητή·

Or. en
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Τροπολογία 111
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει υπογράψει σύμβαση πρακτικής 
άσκησης, εγκεκριμένη ενδεχομένως από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους σύμφωνα με την εθνική του 
νομοθεσία και τις διοικητικές του 
πρακτικές, για θέση ασκουμένου σε 
δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή 
οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης, 
εγκεκριμένο από το κράτος μέλος 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή 
τις διοικητικές του πρακτικές.

α) στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του έχει 
υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης, 
εγκεκριμένη ενδεχομένως από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και 
τις διοικητικές του πρακτικές, για θέση 
ασκουμένου σε δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση ή οργανισμό επαγγελματικής 
κατάρτισης, εγκεκριμένο από το κράτος 
μέλος σύμφωνα με την εθνική του 
νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 112
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποδεικνύει, εφόσον το απαιτεί το 
κράτος μέλος, την ύπαρξη προηγούμενης 
σχετικής εκπαίδευσης ή προσόντων ή 
επαγγελματικής πείρας ώστε να υπάρξει 
όφελος από την εργασιακή πείρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποδεικνύει, εφόσον το απαιτεί το 
κράτος μέλος, την ύπαρξη προηγούμενης 
σχετικής εκπαίδευσης ή προσόντων ή 
επαγγελματικής πείρας ώστε να υπάρξει 
όφελος από την εργασιακή πείρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 114
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποδεικνύει, εφόσον το απαιτεί το 
κράτος μέλος, την ύπαρξη προηγούμενης 
σχετικής εκπαίδευσης ή προσόντων ή 
επαγγελματικής πείρας ώστε να υπάρξει
όφελος από την εργασιακή πείρα.

β) αποδεικνύει ότι η περίοδος πρακτικής 
άσκησης αποτελεί μέρος της εκπαίδευσής 
του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα 
προέλευσής του.

Or. en

Τροπολογία 115
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περίπτωση που το απαιτεί το κράτος 
μέλος, παρακολουθεί βασικά μαθήματα 
γλώσσας ώστε να αποκτήσει τις 
αναγκαίες γνώσεις για τη συγκεκριμένη 
θέση.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 116
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η σύμβαση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) περιγράφει το πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης, προσδιορίζει τη διάρκειά της, τις 
προϋποθέσεις εποπτείας του ασκούμενου 
κατά την εκτέλεση του εν λόγω 
προγράμματος, τις ώρες εργασίας του, τη 
νομική σχέση με την οντότητα υποδοχής 
και, εάν ο ασκούμενος αμείβεται, τις 
αμοιβές που χορηγούνται σε αυτόν.

Η σύμβαση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) περιγράφει το πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης, προσδιορίζει τη διάρκειά της, τις 
προϋποθέσεις εποπτείας του ασκούμενου 
κατά την εκτέλεση του εν λόγω 
προγράμματος, τις ώρες εργασίας του, τη 
νομική σχέση με την οντότητα υποδοχής 
και, εάν ο ασκούμενος αμείβεται, τις 
αμοιβές που χορηγούνται σε αυτόν και τη 
σύμβαση εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 117
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν 
από την οντότητα υποδοχής να δηλώσει 
ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί 
θέση εργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 118
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν 
από την οντότητα υποδοχής να δηλώσει 
ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί 
θέση εργασίας.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν 
την πραγματική ανάγκη για εργατικό 
δυναμικό, καθώς και κατά πόσον ο 
υπήκοος τρίτης χώρας πληροί θέση 
εργασίας ή κατά πόσον υπάρχουν αρκετές 
θέσεις πρακτικής άσκησης για υπηκόους 
της χώρας προέλευσης.

Or. en

Τροπολογία 119
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) και, εφόσον είναι ρητή απαίτηση του 
κράτους μέλους υποδοχής, παρακολουθεί 
βασικά μαθήματα εισαγωγής στη 
γλώσσα, την ιστορία και τις πολιτικές και 
κοινωνικές δομές του εν λόγω κράτους 
μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 120
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) και, εφόσον είναι ρητή απαίτηση του 
κράτους μέλους υποδοχής, παρακολουθεί 
βασικά μαθήματα εισαγωγής στη 
γλώσσα, την ιστορία και τις πολιτικές και 
κοινωνικές δομές του εν λόγω κράτους 

διαγράφεται
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μέλους.

Or. en

Τροπολογία 121
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος μπορεί να εξετάσει 
κατά πόσον το εθελοντικό έργο είναι 
γνήσιο ή κατά πόσον έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στις αγορές εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 122
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι τουλάχιστον 17 ετών αλλά όχι 
άνω των 30 ή, μόνο σε ατομικά 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να είναι άνω 
των 30 ετών·

α) να είναι τουλάχιστον 18 ετών αλλά όχι 
άνω των 30 ή, μόνο σε ατομικά 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να είναι άνω 
των 30 ετών και να μην είναι συγγενής της 
οικογένειας υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 123
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι τουλάχιστον 17 ετών αλλά όχι 
άνω των 30 ή, μόνο σε ατομικά 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να είναι άνω 
των 30 ετών·

α) να είναι τουλάχιστον 17 ετών αλλά όχι 
άνω των 35 ετών·

Or. en

Τροπολογία 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι τουλάχιστον 17 ετών αλλά όχι 
άνω των 30 ή, μόνο σε ατομικά 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να είναι άνω 
των 30 ετών·

α) να είναι τουλάχιστον 17 ετών·

Or. en

Τροπολογία 125
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η οικογένεια υποδοχής 
αποδέχεται την ευθύνη για αυτόν/αυτήν 
καθ’ όλη την περίοδο της παρουσίας στο 
έδαφος του οικείου κράτους μέλους, ιδίως 
όσον αφορά τη διαμονή, τη στέγαση, την 
υγειονομική περίθαλψη, τη μητρότητα ή 
τους κινδύνους ατυχημάτων·

β) να παρέχει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η οικογένεια υποδοχής 
αποδέχεται την ευθύνη για αυτόν/αυτήν 
καθ’ όλη την περίοδο της παρουσίας στο 
έδαφος του οικείου κράτους μέλους, ιδίως 
όσον αφορά τη διαμονή, τη στέγαση, την 
υγειονομική περίθαλψη ή τους κινδύνους 
ατυχημάτων·

Or. en
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Τροπολογία 126
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να προσκομίσει συμφωνία μεταξύ του 
εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και 
της οικογένειας υποδοχής στην οποία 
καθορίζονται τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων 
λεπτομερών ρυθμίσεων για τα χρήματα 
που προβλέπεται να λάβει για τα 
καθημερινά έξοδα και κατάλληλων 
ρυθμίσεων που του επιτρέπουν να 
παρακολουθεί μαθήματα και να 
συμμετέχει στα καθημερινά οικογενειακά 
καθήκοντα.

γ) να προσκομίσει συμφωνία μεταξύ του 
εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και 
της οικογένειας υποδοχής στην οποία 
καθορίζονται τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων 
λεπτομερών ρυθμίσεων για τα χρήματα 
που προβλέπεται να λάβει για τα 
καθημερινά έξοδα, του δικαιώματος να 
έχει τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα 
ελεύθερη την εβδομάδα και κατάλληλων 
ρυθμίσεων που του επιτρέπουν να 
παρακολουθεί μαθήματα και να 
συμμετέχει στα καθημερινά οικογενειακά 
καθήκοντα.

Or. en

Τροπολογία 127
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να προσκομίσει συμφωνία μεταξύ του 
εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και 
της οικογένειας υποδοχής στην οποία 
καθορίζονται τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων 
λεπτομερών ρυθμίσεων για τα χρήματα 
που προβλέπεται να λάβει για τα 
καθημερινά έξοδα και κατάλληλων 
ρυθμίσεων που του επιτρέπουν να 
παρακολουθεί μαθήματα και να 
συμμετέχει στα καθημερινά οικογενειακά 

γ) να προσκομίσει συμφωνία μεταξύ του 
εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) και 
της οικογένειας υποδοχής στην οποία 
καθορίζονται τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων 
λεπτομερών ρυθμίσεων για τα χρήματα 
που προβλέπεται να λάβει για τα 
καθημερινά έξοδα και κατάλληλων 
ρυθμίσεων που του επιτρέπουν ή απαιτούν 
από αυτόν να παρακολουθεί μαθήματα και 
να συμμετέχει στα καθημερινά 
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καθήκοντα. οικογενειακά καθήκοντα.

Or. en

Τροπολογία 128
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος μπορεί να λάβει υπόψη 
του λοιπά ζητήματα κατά τη λήψη 
απόφασης σχετικά με το κατά πόσον η 
οικογένεια υποδοχής μπορεί να παράσχει 
ένα καλό σπίτι για τον εσωτερικό άμισθο 
βοηθό (au pair) κατά τη διάρκεια της 
διαμονής του.

Or. en

Τροπολογία 129
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν
αίτηση εισδοχής στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 130
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όταν η οντότητα υποδοχής ή το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα δημιουργήθηκε με 
αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση της 
εισόδου·

γ) όταν η οντότητα υποδοχής ή το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ενεργεί με 
αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση της 
εισόδου·

Or. en

Τροπολογία 131
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) όταν υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι 
να δημιουργηθούν υποψίες ότι η 
οντότητα υποδοχής ή το εκπαιδευτικό 
ίδρυμα ενεργεί με δόλο·

Or. en

Τροπολογία 132
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ανακαλούν άδεια στις 
ακόλουθες περιπτώσεις :

Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλέσουν 
ή να αρνηθούν να ανανεώσουν άδεια 
διαμονής που εκδόθηκε βάσει της 
παρούσας οδηγίας όταν έχει αποκτηθεί με 
δόλο ή όποτε προκύπτει ότι ο κάτοχος δεν 
πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 και τα λοιπά 
σχετικά άρθρα της παρούσας οδηγίας ή 
διαμένει για σκοπούς εκτός αυτών για 
τους οποίους του έχει χορηγηθεί η άδεια 
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διαμονής, ιδίως στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 133
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ανακαλούν άδεια στις 
ακόλουθες περιπτώσεις :

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλούν άδεια στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 134
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εφόσον η οντότητα υποδοχής 
δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη 
διευκόλυνση της εισόδου·

γ) εφόσον η οντότητα υποδοχής ενεργεί με 
αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της 
εισόδου·

Or. en

Τροπολογία 135
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) όταν η οντότητα υποδοχής δεν πληροί δ) όταν η οντότητα υποδοχής δεν πληροί 
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τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία 
νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την 
κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία 
ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι 
αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·

τις οριζόμενες στην εθνική νομοθεσία 
νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την 
κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία 
ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι 
αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο· όποτε κάτι 
τέτοιο συμβαίνει κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, θα πρέπει να δίνεται στον 
σπουδαστή εύλογο χρονικό διάστημα 
προκειμένου να βρει ισοδύναμο μάθημα 
ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τις 
σπουδές του·

Or. en

Τροπολογία 136
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) για τους σπουδαστές, όταν δεν 
τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται 
για την πρόσβαση σε οικονομική 
δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή 
εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν 
σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις 
σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή διοικητική πρακτική.

στ) για τους σπουδαστές, όταν δεν 
τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται 
για την πρόσβαση σε οικονομική 
δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή 
εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν 
σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις 
σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή διοικητική πρακτική και δεν 
υπάρχει σοβαρός ελαφρυντικός 
παράγοντας που να εξηγεί την εν λόγω 
κατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 137
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλούν άδειας για λόγους δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανακαλούν άδεια για λόγους δημόσιας 
τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 138
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τους σπουδαστές, όταν δεν 
τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται 
για την πρόσβαση σε οικονομική 
δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή 
εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν 
σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις 
σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή διοικητική πρακτική·

γ) για τους σπουδαστές, όταν δεν 
τηρούνται οι προθεσμίες που επιβάλλονται 
για την πρόσβαση σε οικονομική 
δραστηριότητα δυνάμει του άρθρου 23, ή 
εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν 
σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις 
σχετικές σπουδές σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή διοικητική πρακτική και δεν 
υπάρχει σοβαρός ελαφρυντικός 
παράγοντας που να εξηγεί την εν λόγω 
κατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 139
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 
2011/98/ΕΕ, οι ερευνητές υπήκοοι τρίτων 
χωρών έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 
2011/98/ΕΕ, οι ερευνητές και σπουδαστές 
υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα 
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με τους υπηκόους του κράτους μέλους 
υποδοχής όσον αφορά τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών 
παροχών, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά 
τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών 
παροχών, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 140
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 
2011/98/ΕΕ, οι ερευνητές υπήκοοι τρίτων 
χωρών έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης 
με τους υπηκόους του κράτους μέλους 
υποδοχής όσον αφορά τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών 
παροχών, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

1. Οι ερευνητές υπήκοοι τρίτων χωρών 
έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους 
υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής 
όσον αφορά τους κλάδους της κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των 
οικογενειακών παροχών, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό αριθ. 883/2004 για τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 
2011/98/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 141
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εθελοντές, οι έμμισθοι και άμισθοι 
ασκούμενοι και οι εσωτερικοί άμισθοι 
βοηθοί (au pair), ανεξάρτητα από το εάν 
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τους επιτρέπεται να εργάζονται ή όχι 
σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική 
νομοθεσία, έχουν δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης με τους υπηκόους των 
κρατών μελών υποδοχής όσον αφορά 
τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

Or. en

Τροπολογία 142
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μαθητές, εθελοντές, άμισθοι 
ασκούμενοι και εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί 
(au pair), ανεξάρτητα από το αν τους έχει 
επιτραπεί να εργαστούν σύμφωνα με την 
ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, 
δικαιούνται ίσης μεταχείρισης όσον αφορά 
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 
την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που 
τίθενται στη διάθεση του κοινού, με 
εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση 
στέγης όπως προβλέπονται από το εθνικό 
δίκαιο.

2. Σπουδαστές, μαθητές, εθελοντές, 
άμισθοι ασκούμενοι και εσωτερικοί 
άμισθοι βοηθοί (au pair), ανεξάρτητα από 
το αν τους έχει επιτραπεί να εργαστούν 
σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική 
νομοθεσία, δικαιούνται ίσης μεταχείρισης 
όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και 
υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του 
κοινού, με εξαίρεση τις διαδικασίες για την 
απόκτηση στέγης όπως προβλέπονται από 
το εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 143
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον 3. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον 
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ανώτατο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών ή 
ετήσιο αριθμό ημερών ή μηνών κατά τις 
οποίες επιτρέπεται η δραστηριότητα αυτή 
και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 20 ώρες 
την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε 
ημέρες ή μήνες κατ’ έτος.

ανώτατο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών ή 
ετήσιο αριθμό ημερών ή μηνών κατά τις 
οποίες επιτρέπεται η δραστηριότητα αυτή 
και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 10 ώρες 
την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε 
ημέρες ή μήνες κατ’ έτος.

Or. en

Τροπολογία 144
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή σπουδών 
σε κράτος μέλος, παρέχεται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα να 
παραμείνουν στο έδαφος του κράτους 
μέλους για περίοδο 12 μηνών για να 
αναζητήσουν απασχόληση ή να ιδρύσουν 
επιχείρηση, εφόσον εξακολουθούν να 
πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα 
στοιχεία α) και γ) έως στ) του άρθρου 6. 
Εντός περιόδου μεγαλύτερης των 3 μηνών 
και μικρότερης των 6 μηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών 
να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 
εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση 
ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία 
δημιουργίας επιχείρησης. Μετά την 
παρέλευση περιόδου 6 μηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους 
τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά 
στοιχεία ότι έχουν πραγματικές 
πιθανότητες να προσληφθούν ή να 
ιδρύσουν επιχείρηση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή 
σπουδών σε κράτος μέλος, παρέχεται 
στους υπηκόους τρίτων χωρών το 
δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος του 
κράτους μέλους για περίοδο παράτασης 
από 6 έως 12 μήνες για να αναζητήσουν 
απασχόληση ή να ιδρύσουν επιχείρηση, 
εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι 
όροι που καθορίζονται στα στοιχεία α) και 
γ) έως στ) του άρθρου 6 και μπορούν να 
αυτοσυντηρούνται και, κατά περίπτωση, 
να συντηρούν τις οικογένειές τους. Εντός 
περιόδου μεγαλύτερης των 3 μηνών και 
μικρότερης των 6 μηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών 
να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 
εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση 
ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία 
δημιουργίας επιχείρησης. Μετά την 
παρέλευση περιόδου 6 μηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους 
τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά 
στοιχεία ότι έχουν πραγματικές 
πιθανότητες να απασχοληθούν ή να 
ιδρύσουν επιχείρηση.

Or. en
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Τροπολογία 145
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή σπουδών 
σε κράτος μέλος, παρέχεται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα να 
παραμείνουν στο έδαφος του κράτους 
μέλους για περίοδο 12 μηνών για να 
αναζητήσουν απασχόληση ή να ιδρύσουν 
επιχείρηση, εφόσον εξακολουθούν να 
πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα 
στοιχεία α) και γ) έως στ) του άρθρου 6. 
Εντός περιόδου μεγαλύτερης των 3 μηνών 
και μικρότερης των 6 μηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών 
να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 
εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση 
ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία 
δημιουργίας επιχείρησης. Μετά την 
παρέλευση περιόδου 6 μηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους 
τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά 
στοιχεία ότι έχουν πραγματικές 
πιθανότητες να προσληφθούν ή να 
ιδρύσουν επιχείρηση.

Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή σπουδών 
σε κράτος μέλος, παρέχεται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα να 
παραμείνουν στο έδαφος του κράτους 
μέλους για περίοδο τουλάχιστον 18 μηνών 
για να αναζητήσουν απασχόληση ή να 
ιδρύσουν επιχείρηση, εφόσον 
εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που 
καθορίζονται στα στοιχεία α) και γ) έως 
στ) του άρθρου 6. Εντός περιόδου 
μεγαλύτερης των 3 μηνών και μικρότερης 
των 6 μηνών ενδέχεται να ζητηθεί από 
τους υπηκόους τρίτων χωρών να 
παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 
εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση 
ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία 
δημιουργίας επιχείρησης. Μετά την 
παρέλευση περιόδου 6 μηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους 
τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά 
στοιχεία ότι έχουν πραγματικές 
πιθανότητες να προσληφθούν ή να 
ιδρύσουν επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 146
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από 
την επιχείρηση που ιδρύθηκε από υπήκοο 
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τρίτης χώρας να πληροί ορισμένες 
προϋποθέσεις προκειμένου να 
εξακριβωθεί ότι πρόκειται για γνήσια 
επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 147
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή 
σπουδών σε κράτος μέλος, παρέχεται 
στους υπηκόους τρίτων χωρών το 
δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος του 
κράτους μέλους για περίοδο τουλάχιστον 
12 μηνών για να αναζητήσουν 
απασχόληση ή να ιδρύσουν επιχείρηση, 
εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι 
όροι που καθορίζονται στα στοιχεία α) 
και γ) έως στ) του άρθρου 6. Εντός 
περιόδου μεγαλύτερης των 3 μηνών και 
μικρότερης των 6 μηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων 
χωρών να παράσχουν αποδεικτικά 
στοιχεία ότι εξακολουθούν να αναζητούν 
απασχόληση ή ότι βρίσκονται στη 
διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης. 
Μετά την παρέλευση περιόδου 6 μηνών 
ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον από τους 
υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν 
αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν 
πραγματικές πιθανότητες να 
προσληφθούν ή να ιδρύσουν επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 148
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Μέλη οικογένειας ερευνητών Μέλη οικογένειας ερευνητών και 
σπουδαστών

Or. en

Τροπολογία 149
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της οδηγίας 
2003/86/ΕΚ, η οικογενειακή επανένωση 
δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι ο 
κάτοχος της άδειας διαμονής για τους 
σκοπούς της έρευνας έχει εύλογη 
προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης 
διαμονής ούτε ότι έχει ελάχιστη περίοδο 
διαμονής.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της οδηγίας 
2003/86/ΕΚ, η οικογενειακή επανένωση 
δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι ο 
κάτοχος της άδειας διαμονής για τους 
σκοπούς της έρευνας ή των σπουδών έχει 
εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα 
μόνιμης διαμονής ούτε ότι έχει ελάχιστη 
περίοδο διαμονής.

Or. en

Τροπολογία 150
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2003/86/ΕΚ, οι άδειες για τα μέλη 

3. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2003/86/ΕΚ, οι άδειες για τα μέλη 
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οικογένειας χορηγούνται, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
οικογενειακής επανένωσης, εντός 90 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, και εντός 60 ημερών από την 
ημερομηνία της αρχικής αίτησης για τα 
μέλη της οικογένειας εθνικών ερευνητών 
τρίτης χώρας που καλύπτονται από τα 
αντίστοιχα προγράμματα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
κινητικότητας.

οικογένειας χορηγούνται, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
οικογενειακής επανένωσης, εντός 90 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, και εντός 60 ημερών από την 
ημερομηνία της αρχικής αίτησης για τα 
μέλη της οικογένειας εθνικών ερευνητών 
και σπουδαστών τρίτης χώρας που 
καλύπτονται από τα αντίστοιχα 
προγράμματα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
κινητικότητας.

Or. en

Τροπολογία 151
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 
παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 
2003/86/ΕΚ, η διάρκεια ισχύος της άδειας 
για τα μέλη της οικογένειας είναι η ίδια με 
εκείνη της άδειας που χορηγείται στον 
ερευνητή, εφόσον η διάρκεια ισχύος των 
ταξιδιωτικών τους εγγράφων το επιτρέπει.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 
παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 
2003/86/ΕΚ, η διάρκεια ισχύος της άδειας 
για τα μέλη της οικογένειας είναι η ίδια με 
εκείνη της άδειας που χορηγείται στον 
ερευνητή ή τον σπουδαστή, εφόσον η 
διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών τους 
εγγράφων το επιτρέπει.

Or. en

Τροπολογία 152
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ κρατών Δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ κρατών 
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μελών για ερευνητές, σπουδαστές και
έμμισθους ασκούμενους 

μελών για ερευνητές, σπουδαστές, 
έμμισθους και άμισθους ασκούμενους

Or. en

Τροπολογία 153
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο 
οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, να 
πραγματοποιεί μέρος της έρευνας του σε 
άλλο κράτος μέλος, υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο 
οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, να 
πραγματοποιεί μέρος της έρευνας του σε 
άλλο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της 
περιόδου ισχύος της θεώρησης για 
διαμονή μακράς διάρκειας και της άδειας 
διαμονής, υπό τους όρους που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 154
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο ερευνητής διαμένει για περίοδο 
έως έξι μήνες σε άλλο κράτος μέλος, η 
έρευνα μπορεί να διεξάγεται βάσει της 
σύμβασης υποδοχής που συνήφθη στο 
πρώτο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο ερευνητής διαθέτει επαρκείς πόρους 
στο άλλο κράτος μέλος και ότι δεν 
θεωρείται από το δεύτερο κράτος μέλος ως 
απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

Εάν ο ερευνητής διαμένει για περίοδο 
έως έξι μήνες σε άλλο κράτος μέλος, η 
έρευνα μπορεί να διεξάγεται βάσει της 
σύμβασης υποδοχής που συνήφθη στο 
πρώτο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο ερευνητής διαθέτει επαρκείς πόρους 
στο άλλο κράτος μέλος και ότι δεν 
θεωρείται από το δεύτερο κράτος μέλος ως 
απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Ο 
ερευνητής πρέπει να περάσει τουλάχιστον 
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ένα μήνα στο πρώτο κράτος μέλος 
προτού μετακινηθεί για να διαμείνει σε 
άλλο κράτος μέλος για έρευνα. Το 
ερευνητικό ίδρυμα του πρώτου κράτους 
μέλους δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση 
με τον ερευνητή ενώ βρίσκεται στο άλλο 
κράτος μέλος, εάν δεν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά. Αν η σύμβαση υποδοχής ή 
εργασίας στο πρώτο κράτος μέλος δεν 
περιλαμβάνει ή δεν είναι κατάλληλη για 
τη διαμονή στο άλλο κράτος μέλος, θα 
πρέπει να συναφθεί νέα σύμβαση, 
πιθανώς και με ένα ερευνητικό ίδρυμα 
υποδοχής στο δεύτερο κράτος μέλος. 
Κανονικά το δεύτερο κράτος μέλος θα 
πρέπει απλώς να ενημερώνεται για την 
είσοδο του ερευνητή, αλλά, εάν το άλλο 
κράτος μέλος αρνηθεί να επιτρέψει τη 
διαμονή του, ο ερευνητής πρέπει να 
επιστρέψει στο πρώτο κράτος μέλος 
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τα έξοδα, εάν δεν 
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

Or. en

Τροπολογία 155
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για περιόδους μεγαλύτερες των τριών 
μηνών, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν 
τους έξι μήνες, υπήκοος τρίτης χώρας που 
έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής ή ως 
έμμισθος ασκούμενος δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να πραγματοποιεί μέρος των 
σπουδών/πρακτικής άσκησης σε άλλο 
κράτος μέλος υπό τον όρο ότι, πριν τη 
μετακίνηση σε αυτό το κράτος μέλος, έχει 
προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
στην αρμόδια αρχή του δεύτερου κράτους 

Για περιόδους μεγαλύτερες των τριών 
μηνών, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν 
τους έξι μήνες, υπήκοος τρίτης χώρας που 
έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής ή ως 
έμμισθος και άμισθος ασκούμενος δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να πραγματοποιεί μέρος των 
σπουδών/πρακτικής άσκησης σε άλλο 
κράτος μέλος υπό τον όρο ότι, πριν τη 
μετακίνηση σε αυτό το κράτος μέλος, έχει 
προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
στην αρμόδια αρχή του δεύτερου κράτους 
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μέλους: μέλους:

Or. en

Τροπολογία 156
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σταθερούς και τακτικούς πόρους, 
επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και 
των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να 
προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής 
αρωγής του οικείου κράτους μέλους.

β) σταθερούς και τακτικούς πόρους, 
επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και 
των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να 
προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής 
αρωγής του οικείου κράτους μέλους.[Δεν 
αφορά το ελληνικό κείμενο.]

Or. en

Τροπολογία 157
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποφαίνονται επί του συνόλου της 
αίτησης, και κοινοποιούν την απόφασή 
τους γραπτώς στον αιτούντα, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες κοινοποίησης που 
θεσπίζονται στην εθνική νομοθεσία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, το 
ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 
60 ημερών από την ημερομηνία κατά την 
οποία υποβλήθηκε η αίτηση, και εντός 30
ημερών στην περίπτωση εθνικών 
ερευνητών και σπουδαστών υπηκόων 
τρίτης χώρας που καλύπτονται από 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποφαίνονται επί του συνόλου της 
αίτησης, και κοινοποιούν την απόφασή 
τους γραπτώς στον αιτούντα, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες κοινοποίησης που 
θεσπίζονται στην εθνική νομοθεσία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, το 
ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 
90 ημερών από την ημερομηνία κατά την 
οποία υποβλήθηκε η αίτηση, και εντός 45
ημερών στην περίπτωση εθνικών 
ερευνητών και σπουδαστών υπηκόων 
τρίτης χώρας που καλύπτονται από 
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προγράμματα της Ένωσης 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
κινητικότητας.

προγράμματα της Ένωσης 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
κινητικότητας.

Or. en

Τροπολογία 158
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [δύο έτη μετά τη θέση της σε 
ισχύ]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των συγκεκριμένων 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [τρία έτη μετά τη θέση της σε 
ισχύ]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των συγκεκριμένων 
διατάξεων.

Or. en


