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Τροπολογία 24
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη 
ελευθερία των πολιτών της ΕΕ και έναν 
από τους πυλώνες της εσωτερικής αγοράς 
στην Ένωση, που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της 
αναπτύσσεται περαιτέρω από το δίκαιο της 
Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση της 
πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζονται στους πολίτες της Ένωσης 
και στα μέλη της οικογένειάς τους.

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη 
ελευθερία και δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ και έναν από τους πυλώνες της 
εσωτερικής αγοράς στην Ένωση, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 45 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
προβλέπονται για όλα τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα ανεξάρτητα από το καθεστώς 
τους. Η εφαρμογή της αναπτύσσεται 
περαιτέρω από το δίκαιο της Ένωσης με 
στόχο την εξασφάλιση της πλήρους 
άσκησης των δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζονται στους πολίτες της Ένωσης 
και στα μέλη της οικογένειάς τους. Είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αυτή η 
θεμελιώδης ελευθερία λαμβάνει πάντα 
υπόψη την αρχή της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και την προώθηση 
της ισότητας των ευκαιριών σε ολόκληρη 
την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 25
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των (2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
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εργαζομένων αποτελεί επίσης βασικό
στοιχείο και για την ανάπτυξη μιας 
πραγματικής αγοράς εργασίας της Ένωσης, 
επιτρέποντας στους εργαζομένους να 
μετακινούνται από περιοχές υψηλής 
ανεργίας σε περιοχές όπου υπάρχει 
έλλειψη εργατικού δυναμικού, βοηθώντας 
περισσότερους ανθρώπους να βρουν θέσεις 
εργασίας που να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις δεξιότητες και 
αντιμετωπίζοντας τα σημεία συμφόρησης 
στην αγορά εργασίας.

εργαζομένων αποτελεί επίσης βασικό 
στοιχείο και για την ανάπτυξη μιας 
πραγματικής αγοράς εργασίας της Ένωσης, 
επιτρέποντας στους εργαζομένους να 
μετακινούνται σε περιοχές όπου υπάρχει 
έλλειψη εργατικού δυναμικού, βοηθώντας 
περισσότερους ανθρώπους να βρουν θέσεις 
εργασίας που να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις δεξιότητες και 
αντιμετωπίζοντας τα σημεία συμφόρησης 
στην αγορά εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 26
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί επίσης βασικό 
στοιχείο και για την ανάπτυξη μιας 
πραγματικής αγοράς εργασίας της Ένωσης, 
επιτρέποντας στους εργαζομένους να 
μετακινούνται από περιοχές υψηλής 
ανεργίας σε περιοχές όπου υπάρχει 
έλλειψη εργατικού δυναμικού, βοηθώντας 
περισσότερους ανθρώπους να βρουν θέσεις 
εργασίας που να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις δεξιότητες και 
αντιμετωπίζοντας τα σημεία συμφόρησης 
στην αγορά εργασίας.

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί επίσης βασικό 
στοιχείο και για την ανάπτυξη μιας 
πραγματικής αγοράς εργασίας της Ένωσης, 
επιτρέποντας στους εργαζομένους να 
μετακινούνται σε περιοχές όπου υπάρχει 
έλλειψη εργατικού δυναμικού, βοηθώντας 
περισσότερους ανθρώπους να βρουν θέσεις 
εργασίας που να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις δεξιότητες και 
αντιμετωπίζοντας τα σημεία συμφόρησης 
στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 27
Thomas Händel
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Η εθελοντική κινητικότητα στο 
εσωτερικό της Ένωσης θα πρέπει να 
προωθηθεί. Ωστόσο, δεν θα πρέπει η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
να οδηγήσει σε «διαρροή εγκεφάλων» 
λόγω της έλλειψης προοπτικής 
απασχόλησης στη χώρα καταγωγής. Η 
διαρροή εγκεφάλων δεν συνιστά βιώσιμη 
λύση ούτε για την αντιμετώπιση κρίσεων 
ούτε και της μαζικής ανεργίας.

Or. de

Τροπολογία 28
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό.
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους.
Πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος και, στο πλαίσιο αυτό, να 
αποστέλλουν («αποσπούν») προσωρινά 
δικούς τους εργαζομένους τους σε άλλο 
κράτος μέλος με σκοπό να εκτελέσουν 
εκεί τις εργασίες που απαιτούνται για την 

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό.
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους. Η 
προστασία από τις διακρίσεις θα πρέπει 
να ισχύει και για τους μεθοριακούς 
εργαζόμενους των οποίων οι τόποι 
εργασίας και κατοικίας βρίσκονται σε 
διαφορετικά κράτη μέλη.
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παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό.
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους.
Πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος
και, στο πλαίσιο αυτό, να αποστέλλουν 
(«αποσπούν») προσωρινά δικούς τους 
εργαζομένους τους σε άλλο κράτος μέλος 
με σκοπό να εκτελέσουν εκεί τις εργασίες 
που απαιτούνται για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών.

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό.
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους.
Τα διαδικαστικά και δικονομικά 
δικαιώματα, που συνιστούν αναγκαίο 
μέσο που επιτρέπει στους πολίτες να 
διεκδικούν τα δικαιώματά τους, θα
πρέπει είναι διαθέσιμα σε όλους τους 
πολίτες που μετακινούνται εντός της 
Ένωσης ανεξάρτητα από το καθεστώς 
τους ή από το εάν μεταβαίνουν σε άλλο 
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 45 ή 
άλλες διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό. 
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους. 
Πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
μέλος και, στο πλαίσιο αυτό, να 
αποστέλλουν («αποσπούν») προσωρινά 
δικούς τους εργαζομένους τους σε άλλο 
κράτος μέλος με σκοπό να εκτελέσουν 
εκεί τις εργασίες που απαιτούνται για την 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό. 
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 31
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό. 
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους. 

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό. 
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, συμπεριλαμβανομένων, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, 
και των περιπτώσεων μεθοριακών 
εργαζόμενων τους οποίους προστατεύει 
από τις διακρίσεις λόγω διαμονής, όσον 
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Πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος 
και, στο πλαίσιο αυτό, να αποστέλλουν 
(«αποσπούν») προσωρινά δικούς τους 
εργαζομένους τους σε άλλο κράτος μέλος 
με σκοπό να εκτελέσουν εκεί τις εργασίες 
που απαιτούνται για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών.

αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και 
τους άλλους όρους εργασίας με την 
εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης σε 
σύγκριση με τους ημεδαπούς του εν λόγω 
κράτους μέλους. Η ίση μεταχείριση 
πρέπει να τηρείται πάντα, σύμφωνα με 
τους κανόνες που εφαρμόζονται στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ανεξάρτητα 
από το αν οι κανόνες αυτοί 
διατυπώνονται στο εθνικό δίκαιο ή σε 
συλλογικές συμβάσεις. Δεν επιτρέπεται να 
γίνεται εκμετάλλευση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων με σκοπό 
τη διακριτική μεταχείριση. Πρέπει να 
διαχωρίζεται από την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει το 
δικαίωμα των επιχειρήσεων να παρέχουν 
υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος και, στο 
πλαίσιο αυτό, να αποστέλλουν 
(«αποσπούν») προσωρινά δικούς τους 
εργαζομένους τους σε άλλο κράτος μέλος 
με σκοπό να εκτελέσουν εκεί τις εργασίες 
που απαιτούνται για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό. 
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους. 

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό. 
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους. 
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Πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος 
και, στο πλαίσιο αυτό, να αποστέλλουν 
(«αποσπούν») προσωρινά δικούς τους 
εργαζομένους τους σε άλλο κράτος μέλος 
με σκοπό να εκτελέσουν εκεί τις εργασίες 
που απαιτούνται για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών.

Πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος 
και, στο πλαίσιο αυτό, να αποστέλλουν 
(«αποσπούν») προσωρινά δικούς τους 
εργαζομένους τους σε άλλο κράτος μέλος 
με σκοπό να εκτελέσουν εκεί τις εργασίες 
που απαιτούνται για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών. Συγχρόνως, οι 
διακρίσεις δεν θα πρέπει να γίνονται 
αντιληπτές με οικονομικούς όρους. Η 
ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων θα 
πρέπει να γίνεται αντιληπτή με την 
αποδοχή του στόχου της ενιαίας αγοράς 
και θα πρέπει να ωφελεί τόσο τους 
εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους, 
δεδομένου ότι συνιστά το καλύτερο μέτρο 
για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών 
στη ζήτηση εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 33
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό. 
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους. 
Πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος 

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό. 
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 45 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, με την 
εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης σε 
σύγκριση με τους ημεδαπούς του εν λόγω 
κράτους μέλους. Πρέπει να διαχωρίζεται 
από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, η 
οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα των 
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και, στο πλαίσιο αυτό, να αποστέλλουν 
(«αποσπούν») προσωρινά δικούς τους 
εργαζομένους τους σε άλλο κράτος μέλος 
με σκοπό να εκτελέσουν εκεί τις εργασίες 
που απαιτούνται για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών.

επιχειρήσεων να παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος και, στο πλαίσιο αυτό, 
να αποστέλλουν («αποσπούν») προσωρινά 
δικούς τους εργαζομένους τους σε άλλο 
κράτος μέλος με σκοπό να εκτελέσουν εκεί 
τις εργασίες που απαιτούνται για την 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 34
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό. 
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή και τους άλλους όρους 
εργασίας με την εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους. 
Πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος 
και, στο πλαίσιο αυτό, να αποστέλλουν 
(«αποσπούν») προσωρινά δικούς τους 
εργαζομένους τους σε άλλο κράτος μέλος 
με σκοπό να εκτελέσουν εκεί τις εργασίες 
που απαιτούνται για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών.

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων δίνει σε όλους τους πολίτες 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν και 
να διαμείνουν εκεί για τον σκοπό αυτό. 
Τους προστατεύει από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας όσον αφορά την απασχόληση, 
την αμοιβή, την απόλυση, τα φορολογικά 
ή τα κοινωνικά πλεονεκτήματα και τους 
άλλους όρους εργασίας με την εξασφάλιση 
ίσης μεταχείρισης σε σύγκριση με τους 
ημεδαπούς του εν λόγω κράτους μέλους. 
Πρέπει να διαχωρίζεται από την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος 
και, στο πλαίσιο αυτό, να αποστέλλουν 
(«αποσπούν») προσωρινά δικούς τους 
εργαζομένους τους σε άλλο κράτος μέλος 
με σκοπό να εκτελέσουν εκεί τις εργασίες 
που απαιτούνται για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών.

Or. nl
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Τροπολογία 35
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η Επιτροπή θα πρέπει, σύμφωνα με 
την έκκληση του Κοινοβουλίου, να λάβει 
τα δικά της μέτρα για να προωθήσει την 
κινητικότητα των εργαζομένων και για να 
διασφαλίσει την προστασία από τις 
διακρίσεις.

Or. de

Τροπολογία 36
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όσον αφορά τους εργαζομένους και τις 
οικογένειες των εργαζομένων που ασκούν 
το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία, το άρθρο 45 της Συνθήκης 
παρέχει σημαντικά δικαιώματα για την 
άσκηση αυτής της θεμελιώδους 
ελευθερίας, όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης.

(4) Το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων, έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην οικογενειακή 
ζωή και στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές επιλογές των 
εργαζομένων και των συντρόφων τους· 
όσον αφορά τους εργαζομένους και τις 
οικογένειες των εργαζομένων που ασκούν 
το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία, το άρθρο 45 της Συνθήκης 
παρέχει σημαντικά δικαιώματα για την 
άσκηση αυτής της θεμελιώδους 
ελευθερίας, όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης και την οδηγία 
2004/38/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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29ης Απριλίου 2004. Κατά την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) 492/2011, της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ και της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν εισάγουν 
διακρίσεις για τους εργαζόμενους και τα 
μέλη των οικογενειών τους, για 
οποιονδήποτε από τους λόγους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 21 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του γενετήσιου 
προσανατολισμού.

Or. en

Τροπολογία 37
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α)Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αμοιβαία αναγνώριση των διαφόρων 
νομικών σχέσεων συμβίωσης και των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, 
προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
διάκριση λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού ή φιλοσοφικών 
επιλογών των διακινούμενων 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα που απορρέουν 
από την υιοθεσία ενός παιδιού, καθώς 
αυτό αποτελεί προϋπόθεση κατά την 
εξέταση του ενδεχόμενου μετακίνησης σε 
άλλο κράτος μέλος με σκοπό την εργασία.

Or. en

Τροπολογία 38
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ωστόσο, η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας.
Εξακολουθούν να πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας όταν 
μεταβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας 
και της εφαρμογής της στην πράξη το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(5) Η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι, 
εργοδότες, καθώς και η δημόσια 
διοίκηση, πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τα 
δικαιώματά των πολιτών της ΕΕ στον 
τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Οι 
πολίτες εξακολουθούν να πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας όταν 
μεταβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι, υποφέρουν επίσης από τις 
εντονότερες επιπτώσεις των πολλαπλών 
διακρίσεων για λόγους φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού και φύλου.
Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ 
της νομοθεσίας και της εφαρμογής της 
στην πράξη το οποίο πρέπει να 
αντιμετωπιστεί. Αυτό το χάσμα 
εξακολουθεί, επίσης, να υπάρχει για 
ορισμένες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
οικιακοί βοηθοί, τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ή οι αναλφάβητοι. Ειδικά μέτρα 
θα πρέπει να εφαρμόζονται για αυτές τις 
ομάδες ώστε να καταστεί δυνατόν να 
απολαύουν του δικαιώματός τους να 
εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 39
Traian Ungureanu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ωστόσο, η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας. 
Εξακολουθούν να πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας όταν 
μεταβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας 
και της εφαρμογής της στην πράξη το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(5) Ωστόσο, η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας. 
Εξακολουθούν να πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας όταν 
μεταβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας 
και της εφαρμογής της στην πράξη το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα 
πρέπει επίσης να εφαρμοστούν 
σαφέστερες κυρώσεις στις περιπτώσεις 
όπου παραβιάζεται το παραπάνω 
δικαίωμα.

Or. en

Τροπολογία 40
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ωστόσο, η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας.
Εξακολουθούν να πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας όταν 
μεταβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας 
και της εφαρμογής της στην πράξη το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(5) Ωστόσο, η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας.
Οι εν λόγω εργαζόμενοι, καθώς και οι 
μεθοριακοί εργαζόμενοι, εξακολουθούν να 
πλήττονται από διακρίσεις λόγω ιθαγένειας 
όταν μεταβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας 
και της εφαρμογής της στην πράξη το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
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Τροπολογία 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ωστόσο, η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας. 
Εξακολουθούν να πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας όταν
μεταβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας 
και της εφαρμογής της στην πράξη το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(5) Ωστόσο, η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας. 
Εξακολουθούν να πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και, οι 
μεθοριακοί εργαζόμενοι εξακολουθούν να 
πλήττονται από διακρίσεις λόγω 
κατοικίας, όταν μεταβαίνουν σε άλλα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως 
εκ τούτου, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της 
νομοθεσίας και της εφαρμογής της στην 
πράξη το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Or. en

Τροπολογία 42
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τον Ιούλιο του 2010, στην ανακοίνωσή 
της με τίτλο «Επιβεβαίωση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων: 
δικαιώματα και σημαντικές εξελίξεις» η 
Επιτροπή επισήμανε ότι θα διερευνήσει 
τους τρόπους αντιμετώπισης των νέων 
αναγκών και προκλήσεων (ιδιαίτερα υπό 
το φως των νέων μοτίβων κινητικότητας) 

(6) Τον Ιούλιο του 2010, στην ανακοίνωσή 
της με τίτλο «Επιβεβαίωση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων: 
δικαιώματα και σημαντικές εξελίξεις» η 
Επιτροπή επισήμανε ότι θα διερευνήσει 
τους τρόπους αντιμετώπισης των νέων 
αναγκών και προκλήσεων (ιδιαίτερα υπό 
το φως των νέων μοτίβων κινητικότητας) 
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με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι 
διακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ και τα 
μέλη της οικογένειάς τους και ότι στο 
πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την 
ενιαία αγορά, θα εξετάσει πώς μπορεί να 
προωθήσει και να ενισχύσει μηχανισμούς 
για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης για τους 
εργαζομένους της ΕΕ και τα μέλη των 
οικογενειών τους κατά την άσκηση του 
δικαιώματός τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία.

με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι 
διακινούμενοι και μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι της ΕΕ και τα μέλη της 
οικογένειάς τους και ότι στο πλαίσιο της 
νέας στρατηγικής για την ενιαία αγορά, θα 
εξετάσει πώς μπορεί να προωθήσει και να 
ενισχύσει μηχανισμούς για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης για τους εργαζομένους 
της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους 
κατά την άσκηση του δικαιώματός τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Or. en

Τροπολογία 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τον Ιούλιο του 2010, στην ανακοίνωσή 
της με τίτλο «Επιβεβαίωση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων: 
δικαιώματα και σημαντικές εξελίξεις» η 
Επιτροπή επισήμανε ότι θα διερευνήσει 
τους τρόπους αντιμετώπισης των νέων 
αναγκών και προκλήσεων (ιδιαίτερα υπό 
το φως των νέων μοτίβων κινητικότητας) 
με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι 
διακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ και τα 
μέλη της οικογένειάς τους και ότι στο 
πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την 
ενιαία αγορά, θα εξετάσει πώς μπορεί να 
προωθήσει και να ενισχύσει μηχανισμούς 
για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης για τους 
εργαζομένους της ΕΕ και τα μέλη των 
οικογενειών τους κατά την άσκηση του 
δικαιώματός τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία.

(6) Τον Ιούλιο του 2010, στην ανακοίνωσή 
της με τίτλο «Επιβεβαίωση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων: 
δικαιώματα και σημαντικές εξελίξεις» η 
Επιτροπή επισήμανε ότι θα διερευνήσει 
τους τρόπους αντιμετώπισης των νέων 
αναγκών και προκλήσεων (ιδιαίτερα υπό 
το φως των νέων μοτίβων κινητικότητας) 
με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι 
εργαζόμενοι της ΕΕ και τα μέλη της 
οικογένειάς τους και ότι στο πλαίσιο της 
νέας στρατηγικής για την ενιαία αγορά, θα 
εξετάσει πώς μπορεί να προωθήσει και να 
ενισχύσει μηχανισμούς για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης για τους εργαζομένους 
της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους 
κατά την άσκηση του δικαιώματός τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Or. en
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Τροπολογία 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Στις 15 Δεκεμβρίου 2011 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το 
ψήφισμά του σχετικά με την ελευθερία 
κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο ζητούσε 
σαφώς να ληφθούν μέτρα τα οποία θα 
μπορούσαν να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή αυτού του δικαιώματος στους 
πολίτες της Ένωσης προς το γενικότερο 
όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
προκειμένου να επιταχυνθεί η 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και η 
δημιουργία της αγοράς εργασίας της 
Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στην έκθεση 2010 για την ιθαγένεια 
της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», της 
27ης Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή 
προσδιόρισε την αποκλίνουσα και 
λανθασμένη εφαρμογή του δικαίου της 
Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα στην 
ελεύθερη κυκλοφορία ως ένα από τα 
βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες της Ένωσης στην αποτελεσματική 

(7) Στην έκθεση 2010 για την ιθαγένεια 
της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», της 
27ης Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή 
προσδιόρισε την αποκλίνουσα και 
λανθασμένη εφαρμογή του δικαίου της 
Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα στην 
ελεύθερη κυκλοφορία ως ένα από τα 
βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες της Ένωσης στην αποτελεσματική 
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άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του 
δικαίου της Ένωσης. Επομένως, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
αναλάβει δράση για να «διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ 
και των μελών της οικογένειάς τους που 
προέρχονται από τρίτες χώρες, 
ενισχύοντας την αυστηρή επιβολή των 
κανόνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της μη διακριτικής μεταχείρισης, 
προωθώντας ορθές πρακτικές και την 
αύξηση της επιτόπιας γνώσης των κανόνων 
της ΕΕ και ενισχύοντας τη διάδοση 
πληροφοριών στους πολίτες της Ένωσης 
σχετικά με τα δικαιώματά τους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία» (δράση 15 της 
έκθεσης του 2010 για την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια).

άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του 
δικαίου της Ένωσης. Επομένως, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
αναλάβει δράση για να «διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ 
και των μελών της οικογένειάς τους που 
προέρχονται από τρίτες χώρες, 
ενισχύοντας την αυστηρή επιβολή των 
κανόνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της μη διακριτικής μεταχείρισης, 
προωθώντας ορθές πρακτικές και την 
αύξηση της επιτόπιας γνώσης των κανόνων 
της ΕΕ και ενισχύοντας τη διάδοση 
πληροφοριών στους πολίτες της Ένωσης 
σχετικά με τα δικαιώματά τους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία» (δράση 15 της 
έκθεσης του 2010 για την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια). Εκτός αυτού, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή , στην έκθεση 2013 την 
ιθαγένεια της Ένωσης1 επεσήμανε την 
ανάγκη να εξαλειφθούν τα διοικητικά 
εμπόδια και να απλουστευθούν οι 
διαδικασίας για τους πολίτες της ΕΕ που 
ζουν, εργάζονται, και ταξιδεύουν στην 
ΕΕ· βασικό στοιχείο για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού είναι η χωρίς 
διακρίσεις διάθεση μέσων που να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών 
στα δικαιώματά τους για ελεύθερη 
κυκλοφορία.
__________________
1 COM(2013)0269

Or. en

Τροπολογία 46
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στην έκθεση 2010 για την ιθαγένεια 
της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 

(7) Στην έκθεση 2010 για την ιθαγένεια 
της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 
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δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», της 
27ης Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή 
προσδιόρισε την αποκλίνουσα και 
λανθασμένη εφαρμογή του δικαίου της 
Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα στην 
ελεύθερη κυκλοφορία ως ένα από τα 
βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες της Ένωσης στην αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του 
δικαίου της Ένωσης. Επομένως, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
αναλάβει δράση για να «διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ 
και των μελών της οικογένειάς τους που 
προέρχονται από τρίτες χώρες, 
ενισχύοντας την αυστηρή επιβολή των 
κανόνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της μη διακριτικής μεταχείρισης,
προωθώντας ορθές πρακτικές και την 
αύξηση της επιτόπιας γνώσης των κανόνων 
της ΕΕ και ενισχύοντας τη διάδοση 
πληροφοριών στους πολίτες της Ένωσης 
σχετικά με τα δικαιώματά τους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία» (δράση 15 της 
έκθεσης του 2010 για την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια). 

δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», της 
27ης Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή 
προσδιόρισε την αποκλίνουσα και 
λανθασμένη εφαρμογή του δικαίου της 
Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα στην 
ελεύθερη κυκλοφορία ως ένα από τα 
βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες της Ένωσης στην αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του 
δικαίου της Ένωσης. Η μη αναγνώριση 
πτυχίων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
αποτελεί επίσης εμπόδιο. Επομένως, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
αναλάβει δράση για να «διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ 
και των μελών της οικογένειάς τους που 
προέρχονται από τρίτες χώρες, 
ενισχύοντας την αυστηρή επιβολή των 
κανόνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της μη διακριτικής μεταχείρισης· 
προωθώντας ορθές πρακτικές και την 
αύξηση της επιτόπιας γνώσης των κανόνων 
της ΕΕ και ενισχύοντας τη διάδοση 
πληροφοριών στους πολίτες της Ένωσης 
σχετικά με τα δικαιώματά τους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία» (δράση 15 της 
έκθεσης του 2010 για την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια) καθώς και τις σχετικές 
διατάξεις από άλλες κανονιστικές 
πράξεις, όπως ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 σχετικά με το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης .

Or. nl

Τροπολογία 47
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
απασχόληση, της 18ης Απριλίου 2012
(ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας 
σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης»), η Επιτροπή εξήγγειλε την 
πρόθεσή της «να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για τη στήριξη των 
μετακινούμενων εργαζομένων (ενημέρωση 
και συμβουλές) κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
Συνθήκη και τον κανονισμό 492/2011, που 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης».

(8) Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
απασχόληση, της 18ης Απριλίου 2012
(ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας 
σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης»), η Επιτροπή εξήγγειλε την 
πρόθεσή της «να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για τη στήριξη των 
μετακινούμενων εργαζομένων (ενημέρωση 
και συμβουλές) κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
Συνθήκη και τον κανονισμό 492/2011, που 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης»
και κάλεσε τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
την ευαισθητοποίηση και την πρόσβαση 
στα δικαιώματα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων 
και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων και να ανοίξουν και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των 
υπηκόων της ΕΕ σε θέσεις του δημόσιου 
τομέα τους, σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο, όπως ερμηνεύθηκε από το 
Δικαστήριο. Η Επιτροπή καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη σωστή 
εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για 
την εφαρμογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα 
απασχόλησης και εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η κατάλληλη και αποτελεσματική (9) Η κατάλληλη, αποτελεσματική 
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εφαρμογή και επιβολή είναι βασικά 
στοιχεία για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ η 
ανεπαρκής επιβολή υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα των κανόνων της 
Ένωσης που εφαρμόζονται στον τομέα 
αυτόν.

εφαρμογή της ισχύουσας ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας και τα μέτρα επιβολής είναι 
βασικά στοιχεία για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ η 
ανεπαρκής επιβολή υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα των κανόνων της 
Ένωσης που εφαρμόζονται στον τομέα 
αυτόν. Για αυτόν τον σκοπό η Ένωση θα 
πρέπει να αναλαμβάνει ισορροπημένη 
δράση, αποφεύγοντας τα πιθανά 
νομοθετικά κενά. Η νομοθεσία θα πρέπει 
να καλύπτει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τόσο των εργοδοτών όσο 
και των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 49
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η κατάλληλη και αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή είναι βασικά 
στοιχεία για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ η 
ανεπαρκής επιβολή υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα των κανόνων της 
Ένωσης που εφαρμόζονται στον τομέα 
αυτόν.

(9) Η κατάλληλη και αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή, καθώς και η
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα 
δικαιώματα, είναι βασικά στοιχεία για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, ενώ η ανεπαρκής επιβολή 
υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των 
κανόνων της Ένωσης που εφαρμόζονται 
στον τομέα αυτόν και θέτει σε κίνδυνο τα 
δικαιώματα και την προστασία των 
πολιτών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 50
Ole Christensen
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η κατάλληλη και αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή είναι βασικά 
στοιχεία για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ η 
ανεπαρκής επιβολή υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα των κανόνων της 
Ένωσης που εφαρμόζονται στον τομέα 
αυτόν.

(9) Η κατάλληλη και αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή είναι βασικά 
στοιχεία για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και για τη 
διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, ενώ η 
ανεπαρκής επιβολή του άρθρου 45 της 
Συνθήκης και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011 υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα των κανόνων της 
Ένωσης που εφαρμόζονται στον τομέα 
αυτόν.

Or. en

Τροπολογία 51
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η περισσότερο αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από τους κανόνες της 
Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων είναι επίσης αναγκαία για 
την ορθή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

(10) Η περισσότερο αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από τους κανόνες της 
Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, χωρίς τον κατακερματισμό 
των ενδιαφερόμενων ομάδων, είναι 
επίσης αναγκαία για την ορθή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 52
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση 
των κανόνων της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα 
πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των 
εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά
τους, να έχουν βοήθεια και προστασία 
κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων 
και να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
των κανόνων αυτών από τις δημόσιες 
αρχές και τους εργοδότες του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

(11) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση 
των κανόνων της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα 
πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των 
εργαζομένων, των εργοδοτών, των 
εκπροσώπων τους και της διοίκησης
σχετικά με τα δικαιώματα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι 
και οι οικογένειές τους να έχουν βοήθεια 
και προστασία κατά την άσκηση αυτών 
των δικαιωμάτων και προκειμένου να 
καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση των 
κανόνων αυτών από τις δημόσιες αρχές και 
τους εργοδότες του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 53
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση 
των κανόνων της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα 
πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των 
εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά
τους, να έχουν βοήθεια και προστασία 
κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων 
και να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
των κανόνων αυτών από τις δημόσιες 
αρχές και τους εργοδότες του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

(11) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση 
των κανόνων της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα 
πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των 
εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, να έχουν βοήθεια και προστασία 
κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων 
και να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
των κανόνων αυτών από τις δημόσιες 
αρχές και τους εργοδότες του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εστιάζουν 
επίσης στις παρενέργειες της αυξημένης 
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κινητικότητας όπως η διαρροή 
εγκεφάλων και νέων ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 54
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση 
των κανόνων της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα 
πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των 
εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, να έχουν βοήθεια και προστασία 
κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων 
και να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
των κανόνων αυτών από τις δημόσιες 
αρχές και τους εργοδότες του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

(11) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση 
των κανόνων της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 492/2011, θα πρέπει να βελτιωθούν 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 
ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με 
τα δικαιώματά τους, να έχουν βοήθεια και 
προστασία κατά την άσκηση αυτών των 
δικαιωμάτων και να καταπολεμηθεί η 
καταστρατήγηση των κανόνων αυτών από 
τις δημόσιες αρχές και τους εργοδότες του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει η εφαρμογή της 
οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου να 
παρακολουθείται συνεχώς. Εκτός αυτού, 
οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν το 
αυτοτελές δικαίωμα να λαμβάνουν 
πληροφορίες από τα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση (11) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση 
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των κανόνων της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα 
πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των 
εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, να έχουν βοήθεια και προστασία 
κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων 
και να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
των κανόνων αυτών από τις δημόσιες 
αρχές και τους εργοδότες του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

των κανόνων της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα 
πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωσή τους
σχετικά με τα δικαιώματά τους, να έχουν 
βοήθεια και προστασία κατά την άσκηση 
αυτών των δικαιωμάτων και να 
καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση των 
κανόνων αυτών από τις δημόσιες αρχές και 
τους εργοδότες του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.

Or. pl

Τροπολογία 56
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση 
των κανόνων της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα 
πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των 
εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, να έχουν βοήθεια και προστασία 
κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων 
και να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
των κανόνων αυτών από τις δημόσιες 
αρχές και τους εργοδότες του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

(11) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση 
των κανόνων της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων θα 
πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των 
εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, να έχουν βοήθεια και προστασία 
κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων 
και να καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση 
των κανόνων αυτών από τις δημόσιες 
αρχές και τους εργοδότες του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού πρέπει να παρακολουθηθεί 
η συνεπής εφαρμογή της Οδηγίας 
91/533/ΕΟΚ 1 του Συμβουλίου της 14ης 
Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την 
υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 
τους εργαζομένους για τους όρους που 
διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 
(Ε.Ε. L 288, 18.10.1991, σελ.32). Για τους 
εργαζομένους οι οποίοι αποσπώνται, στο 
πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών, ισχύει ότι – πριν από την 
απόσπασή τους – πρέπει να 
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ενημερώνονται από τον εργοδότη τους 
σχετικά με τους ισχύοντες μισθολογικούς 
και άλλους εργασιακούς όρους σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ.

Or. nl

Τροπολογία 57
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή των ουσιαστικών κανόνων 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία για 
λόγους εργασίας, καθώς και για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
αυτούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
προστατεύσουν τους εργαζομένους από τις 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και από κάθε 
αδικαιολόγητο εμπόδιο κατά την άσκηση 
του δικαιώματος αυτού.

(12) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή των ουσιαστικών κανόνων 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία 
και ίση μεταχείριση για λόγους εργασίας, 
καθώς και για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με αυτούς, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 
για να προστατεύσουν τους εργαζομένους 
από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και από 
κάθε αδικαιολόγητο εμπόδιο κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
διπλής φορολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 58
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή των ουσιαστικών κανόνων 
σχετικά με τα δικαιώματα των 

(12) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή των ουσιαστικών κανόνων 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
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εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία για 
λόγους εργασίας, καθώς και για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
αυτούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
προστατεύσουν τους εργαζομένους από τις 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και από κάθε 
αδικαιολόγητο εμπόδιο κατά την άσκηση 
του δικαιώματος αυτού.

εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία για 
λόγους εργασίας, καθώς και για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
αυτούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
προστατεύσουν όλους τους ανθρώπους 
που μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας 
και από κάθε αδικαιολόγητο εμπόδιο κατά 
την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Or. en

Τροπολογία 59
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προς τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για την 
αποτελεσματική επιβολή των ουσιαστικών 
κανόνων που διέπουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και να 
διευκολυνθεί η καλύτερη και πιο 
ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 45 της 
Συνθήκης και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

(13) Προς τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για την 
αποτελεσματική επιβολή των ουσιαστικών 
κανόνων που διέπουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, και 
να διευκολυνθεί η καλύτερη και πιο 
ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 45 της 
Συνθήκης και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

Or. en

Τροπολογία 60
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Για κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
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χαρτογραφηθεί ποιες θέσεις 
απασχόλησης προβλέπονται αποκλειστικά 
για άτομα μιας συγκεκριμένης 
υπηκοότητας.

Or. nl

Τροπολογία 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι που 
έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω ιθαγένειας 
ή οποιοδήποτε αδικαιολόγητο περιορισμό
κατά την άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας θα πρέπει να 
έχουν στη διάθεσή τους επαρκή και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης 
προστασίας. Όταν τα κράτη μέλη 
διαθέτουν μόνο διοικητικές διαδικασίες, 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση μπορεί να προσβληθεί 
ενώπιον δικαστηρίου κατά την έννοια του 
άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(14) Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
χορηγούνται επαρκή και αποτελεσματικά 
μέσα έννομης προστασίας στους 
εργαζόμενους της ΕΕ που έχουν υποστεί 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή
οποιουδήποτε αδικαιολόγητου 
περιορισμού κατά την άσκηση του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.
Όταν τα κράτη μέλη διαθέτουν μόνο 
διοικητικές διαδικασίες, πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι κάθε διοικητική 
απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον 
δικαστηρίου κατά την έννοια του άρθρου 
47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 62
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι που 
έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω ιθαγένειας 

(14) Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι που 
έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω ιθαγένειας 
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ή οποιοδήποτε αδικαιολόγητο περιορισμό 
κατά την άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας θα πρέπει να 
έχουν στη διάθεσή τους επαρκή και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης 
προστασίας. Όταν τα κράτη μέλη 
διαθέτουν μόνο διοικητικές διαδικασίες, 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση μπορεί να προσβληθεί 
ενώπιον δικαστηρίου κατά την έννοια του 
άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ή οποιοδήποτε αδικαιολόγητο περιορισμό 
κατά την άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας θα πρέπει 
ανεξάρτητα από το καθεστώς τους - το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει 
περιπτώσεις που καλύπτονται από την
ελεύθερη κυκλοφορία δυνάμει του άρθρου 
45, αποσπασμένο ή προσωρινό 
προσωπικό- να έχουν στη διάθεσή τους 
επαρκή και αποτελεσματικά μέσα έννομης 
προστασίας. Όταν τα κράτη μέλη 
διαθέτουν μόνο διοικητικές διαδικασίες, 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση μπορεί να προσβληθεί 
ενώπιον δικαστηρίου κατά την έννοια του 
άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 63
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Είναι πιο πιθανό να γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, όταν αυτοί οργανώνονται 
μέσω φορέων εκπροσώπησης 
συμφερόντων. Τα κράτη μέλη 
διευκολύνουν και υποστηρίζουν την 
οργάνωση και την εκπροσώπηση των 
συμφερόντων των εργαζομένων από άλλα 
κράτη μέλη, ιδίως των ευάλωτων 
εργαζομένων όπως είναι οι εποχικά 
εργαζόμενοι και οι οικιακοί βοηθοί ή οι 
εργαζόμενοι στον τομέα των γενετήσιων 
υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 64
Traian Ungureanu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να υπάρξει ένα πιο 
ουσιαστικό επίπεδο προστασίας, οι 
ενώσεις και τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει 
επίσης να δύνανται να κινήσουν 
διαδικασίες, όπως ορίζουν τα κράτη μέλη, 
είτε εξ ονόματος κάποιου θύματος είτε 
προς υπεράσπισή του, με την επιφύλαξη 
των εθνικών δικονομικών κανόνων που 
αφορούν την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

(15) Προκειμένου να υπάρξει ένα πιο 
ουσιαστικό επίπεδο προστασίας, οι 
ενώσεις και τα νομικά πρόσωπα που 
δύνανται να εκπροσωπούν τα έννομα 
συμφέροντα των εργαζομένων θα πρέπει 
επίσης να δύνανται να κινήσουν 
διαδικασίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
των κρατών μελών, είτε εξ ονόματος 
κάποιου θύματος είτε προς υπεράσπισή 
του, με την επιφύλαξη των εθνικών 
δικονομικών κανόνων που αφορούν την 
εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον 
των δικαστηρίων.

Or. en

Τροπολογία 65
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να υπάρξει ένα πιο 
ουσιαστικό επίπεδο προστασίας, οι 
ενώσεις και τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει 
επίσης να δύνανται να κινήσουν 
διαδικασίες, όπως ορίζουν τα κράτη μέλη, 
είτε εξ ονόματος κάποιου θύματος είτε 
προς υπεράσπισή του, με την επιφύλαξη 
των εθνικών δικονομικών κανόνων που 
αφορούν την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

(15) Προκειμένου να υπάρξει ένα πιο 
ουσιαστικό επίπεδο προστασίας, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι ενώσεις 
και άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει 
επίσης να δύνανται να κινήσουν 
διαδικασίες, όπως ορίζουν τα κράτη μέλη, 
είτε εξ ονόματος κάποιου θύματος είτε 
προς υπεράσπισή του, με την επιφύλαξη 
των εθνικών δικονομικών κανόνων που 
αφορούν την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

Or. en
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Τροπολογία 66
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να υπάρξει ένα πιο 
ουσιαστικό επίπεδο προστασίας, οι 
ενώσεις και τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει 
επίσης να δύνανται να κινήσουν 
διαδικασίες, όπως ορίζουν τα κράτη μέλη, 
είτε εξ ονόματος κάποιου θύματος είτε 
προς υπεράσπισή του, με την επιφύλαξη 
των εθνικών δικονομικών κανόνων που 
αφορούν την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

(15) Προκειμένου να υπάρξει ένα πιο 
ουσιαστικό επίπεδο προστασίας, οι 
ενώσεις και τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει 
επίσης να δύνανται να κινήσουν 
διαδικασίες, όπως ορίζουν τα κράτη μέλη 
και σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, 
είτε εξ ονόματος κάποιου θύματος είτε 
προς υπεράσπισή του, με την επιφύλαξη 
των εθνικών δικονομικών κανόνων που 
αφορούν την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

Or. en

Τροπολογία 67
Traian Ungureanu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Σε σχέση με τις προθεσμίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και 
σύμφωνα με τη νομολογία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι προθεσμίες αυτές θα πρέπει να 
είναι τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
πρακτικά αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή 
την άσκηση δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης,

(16) Σε σχέση με τις προθεσμίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και 
σύμφωνα με τη νομολογία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι προθεσμίες αυτές θα πρέπει να 
είναι τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
πρακτικά αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή 
την άσκηση δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης. Σε περίπτωση εκ 
προθέσεως παρακώλυσης της άσκησης 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από το 
ενωσιακό δίκαιο, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες κυρώσεις.
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Or. en

Τροπολογία 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η προστασία κατά των διακρίσεων με 
βάση την ιθαγένεια θα πρέπει να ενισχυθεί 
με την ύπαρξη οργανισμών, σε κάθε 
κράτος μέλος, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι 
για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, 
για την ανάλυση των προβλημάτων που 
αφορούν υποθέσεις πολιτών, για τη μελέτη 
δυνατών λύσεων και την παροχή ειδικής 
βοήθειας υπέρ των διακινούμενων 
εργαζομένων της Ένωσης που ασκούν το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

(17) Η προστασία κατά των διακρίσεων με 
βάση την ιθαγένεια θα πρέπει να ενισχυθεί 
με την ύπαρξη ανεξάρτητων και 
αποτελεσματικών οργανισμών, σε κάθε 
κράτος μέλος, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι 
για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, 
για την ανάλυση των προβλημάτων που 
αφορούν υποθέσεις πολιτών, για τη μελέτη 
δυνατών λύσεων και την παροχή ειδικής 
βοήθειας υπέρ των διακινούμενων 
εργαζομένων της ΕΕ που ασκούν το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος 
να αποφασίσει αν θα αναθέσει τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 
της παρούσας οδηγίας σε ήδη υφιστάμενο 
φορέα που καλύπτει ευρύτερο φάσμα 
λόγων διακρίσεων. Στην περίπτωση που τα 
καθήκοντα με βάση το άρθρο 5 καλυφθούν 
με την επέκταση της εντολής ενός ήδη 
υφιστάμενου φορέα ή δομής, το κράτος 
μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υφιστάμενο φορέα 

(18) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
αναθέτουν τα καθήκοντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας σε ήδη 
υφιστάμενο φορέα ισότητας που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ ή που καλύπτει ευρύτερο 
φάσμα λόγων διακρίσεων. Στην περίπτωση 
που τα καθήκοντα με βάση το άρθρο 5 
καλυφθούν με την επέκταση της εντολής 
ενός ήδη υφιστάμενου φορέα ή δομής, το 
κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη 
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για την εκτέλεση συμπληρωματικών 
καθηκόντων, προκειμένου να εξασφαλίσει 
ότι δεν θα επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

διάθεση επαρκών πρόσθετων πόρων στον 
υφιστάμενο φορέα για την εκτέλεση 
συμπληρωματικών καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική και επαρκή εκτέλεση 
όλων των αρμοδιοτήτων του φορέα και 
ιδίως ότι δεν θα επηρεαστεί η εκτέλεση 
των ήδη υπαρχόντων καθηκόντων των εν 
λόγω φορέων.

Or. en

Τροπολογία 70
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 a) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν σημεία 
επαφής με σαφείς και λεπτομερείς 
πληροφορίες και κριτήρια αναφοράς για 
τα κράτη μέλη όσον αφορά τη 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων.

Or. ro

Τροπολογία 71
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ένα 
ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών σημείων 
επαφής για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και τη βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
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όσον αφορά τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν – από 
κοινού με τις γειτονικές τους χώρες –
διμερές δίκτυο, επιτροπή, φορέα ή 
οργανισμό με σκοπό την ενημέρωση των 
μεθοριακών εργαζομένων και την παροχή 
βοήθειας για την επίλυση των 
προβλημάτων τους. Τα εθνικά σημεία 
επαφής και τα διμερή δίκτυα, οι 
επιτροπές, τα όργανα και οι οργανισμοί 
που ασχολούνται με την ελεύθερη 
κυκλοφορία, συνεργάζονται με τους 
φορείς και τους οργανισμούς που είναι 
επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του 
κανονισμού για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004.

Or. nl

Τροπολογία 72
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την προώθηση συνεργειών 
με τα υπάρχοντα εργαλεία πληροφόρησης 
και υποστήριξης σε επίπεδο Ένωσης και 
για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενοι ή 
νεοσυσταθέντες φορείς γνωρίζουν, 
χρησιμοποιούν και συνεργάζονται με τις 
υπάρχουσες υπηρεσίες πληροφόρησης και 
παροχής βοήθειας, όπως το Your Europe, 
το SOLVIT, το EURES, το δίκτυο 
Enterprise Europe Network και οι 
υπηρεσίες μιας στάσης.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την προώθηση συνεργειών 
με τα υπάρχοντα εργαλεία πληροφόρησης 
και υποστήριξης σε επίπεδο Ένωσης και 
για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενοι ή 
νεοσυσταθέντες φορείς γνωρίζουν, 
χρησιμοποιούν και συνεργάζονται με τις 
υπάρχουσες υπηρεσίες πληροφόρησης και 
παροχής βοήθειας, όπως το Your Europe, 
το SOLVIT, το EURES, το δίκτυο 
Enterprise Europe Network και οι 
υπηρεσίες μιας στάσης. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι οι υφιστάμενοι ή 
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νεοσυσταθέντες φορείς γνωρίζουν, 
χρησιμοποιούν και συνεργάζονται με 
υφιστάμενες υπηρεσίες παροχής 
πληροφοριών και βοήθειας που παρέχουν 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις, 
οργανώσεις ή άλλες νομικές οντότητες. 

Or. en

Τροπολογία 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την προώθηση συνεργειών 
με τα υπάρχοντα εργαλεία πληροφόρησης 
και υποστήριξης σε επίπεδο Ένωσης και 
για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενοι ή 
νεοσυσταθέντες φορείς γνωρίζουν, 
χρησιμοποιούν και συνεργάζονται με τις 
υπάρχουσες υπηρεσίες πληροφόρησης και 
παροχής βοήθειας, όπως το Your Europe, 
το SOLVIT, το EURES, το δίκτυο 
Enterprise Europe Network και οι 
υπηρεσίες μιας στάσης.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την προώθηση συνεργειών 
με τα υπάρχοντα εργαλεία
εξατομικευμένης παροχής συμβουλών,
πληροφόρησης και υποστήριξης σε 
επίπεδο Ένωσης και για τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι 
υφιστάμενοι ή νεοσυσταθέντες φορείς 
γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και 
συνεργάζονται με τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής 
βοήθειας, όπως οι διασυνοριακές 
εταιρικές σχέσεις EURES για τους 
διασυνοριακούς εργαζόμενους και 
εργοδότες, το Your Europe, το SOLVIT, 
το EURES, το δίκτυο Enterprise Europe 
Network και οι υπηρεσίες μιας στάσης.

Or. en

Τροπολογία 74
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την προώθηση συνεργειών 
με τα υπάρχοντα εργαλεία πληροφόρησης 
και υποστήριξης σε επίπεδο Ένωσης και 
για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενοι ή 
νεοσυσταθέντες φορείς γνωρίζουν, 
χρησιμοποιούν και συνεργάζονται με τις 
υπάρχουσες υπηρεσίες πληροφόρησης και 
παροχής βοήθειας, όπως το Your Europe, 
το SOLVIT, το EURES, το δίκτυο 
Enterprise Europe Network και οι 
υπηρεσίες μιας στάσης.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την προώθηση συνεργειών 
με τα υπάρχοντα εργαλεία πληροφόρησης 
και υποστήριξης σε επίπεδο Ένωσης. Για
τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενοι ή 
νεοσυσταθέντες φορείς γνωρίζουν, 
χρησιμοποιούν και συνεργάζονται με τις 
υπάρχουσες υπηρεσίες πληροφόρησης και 
παροχής βοήθειας, όπως το Your Europe, 
το SOLVIT, το EURES, το δίκτυο 
Enterprise Europe Network και οι 
υπηρεσίες μιας στάσης. Η επαφή, ο 
συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ 
των ενδιαφερομένων φορέων εκατέρωθεν 
των συνόρων πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνεται.

Or. nl

Τροπολογία 75
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθούν τον διάλογο με τις μη
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τον 
εντοπισμό και την καταπολέμηση των
διάφορων μορφών διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθούν τον διάλογο μεταξύ κοινωνικών 
εταίρων και με τις κυβερνητικές 
οργανώσεις, για τον εντοπισμό και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας.

Or. en

Τροπολογία 76
Thomas Händel
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθούν τον διάλογο με τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τον 
εντοπισμό και την καταπολέμηση των 
διάφορων μορφών διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθούν τον διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, για τον 
εντοπισμό και την καταπολέμηση των 
διάφορων μορφών διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας.

Or. de

Τροπολογία 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθούν τον διάλογο με τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τον 
εντοπισμό και την καταπολέμηση των 
διάφορων μορφών διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθούν τον διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις για τον 
εντοπισμό και την καταπολέμηση των 
διάφορων μορφών διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας.

Or. en

Τροπολογία 78
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες 

διαγράφεται
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απασχόλησης ευρύτερα διαθέσιμες στους 
εργαζομένους που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη, στους εργοδότες και στα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
ευρύτερα διαθέσιμες στους εργαζομένους 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, 
στους εργοδότες και στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
ευρύτερα διαθέσιμες στους εργαζομένους 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, 
στους εργοδότες και στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Το δικαίωμα αυτό 
θα πρέπει να αναγνωρίζεται αδιακρίτως 
στους μονίμους, εποχικούς, μεθοριακούς 
εργαζομένους ή σε εκείνους που ασκούν 
τη δραστηριότητά τους επ’ ευκαιρία 
παροχής υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που
παρέχονται θα πρέπει επίσης να 
καλύπτουν τους 
ψευδοαυτοαπασχολούμενους ή τους 
ψευδοαποσπασμένους εργαζόμενους, 
προκειμένου να μπορούν να απολαύουν 
των δικαιωμάτων τους και προκειμένου 
να προστατεύονται οι πλέον ευάλωτοι 
εργαζόμενοι.

Or. en

Τροπολογία 80
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με
τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης ευρύτερα διαθέσιμες στους 
εργαζομένους που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη, στους εργοδότες και στα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με τη 
στέγαση, την υγειονομική ασφάλιση, τις 
κοινωνικές παροχές και τα φορολογικά 
πλεονεκτήματα και αντικίνητρα για το 
σύντροφο του εργαζομένου, τον φόρο και 
τα οφέλη σχετικά με την φροντίδα των 
παιδιών και τα δικαιώματα των 
συντάξεων ευρέως διαθέσιμες και εύκολα 
προσβάσιμες στις αντίστοιχες γλώσσες
στους εργαζομένους που προέρχονται από 
άλλα κράτη μέλη, στους εργοδότες και στα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα 
οικονομικά προσιτά μαθήματα γλώσσας 
για τους εργαζόμενους και τα μέλη των 
οικογενειών τους.

Or. en

Τροπολογία 81
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
ευρύτερα διαθέσιμες στους εργαζομένους 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, 
στους εργοδότες και στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη 
διαμονή, την ασφάλιση υγείας, τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις και τις 
κοινωνικές παροχές ευρύτερα διαθέσιμες 
στους εργαζομένους που προέρχονται από 
άλλα κράτη μέλη, στους εργοδότες και στα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη στις 
κατάλληλες γλώσσες.

Or. de
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Τροπολογία 82
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
ευρύτερα διαθέσιμες στους εργαζομένους 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, 
στους εργοδότες και στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

(21) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις 
συνθήκες απασχόλησης και την εφαρμογή 
τους να είναι ευρύτερα διαθέσιμες στους 
εργαζομένους που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη, στους εργοδότες και στα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα κράτη 
μέλη παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως, τις 
κατάλληλες πληροφορίες σε όλους τους 
πολίτες τους που επιθυμούν να ασκήσουν 
το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν 
ελεύθερα σε άλλο κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 83
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
ευρύτερα διαθέσιμες στους εργαζομένους 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, 
στους εργοδότες και στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
ευρύτερα διαθέσιμες στους εργαζομένους 
ή τους μεθοριακούς εργαζομένους που 
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, στους 
εργοδότες και στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Ειδικότερα, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους σε περίπτωση 
μετανάστευσης και μεθοριακής εργασίας.

Or. nl
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Τροπολογία 84
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
ευρύτερα διαθέσιμες στους εργαζομένους 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, 
στους εργοδότες και στα υπόλοιπα
ενδιαφερόμενα μέρη.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
ευρύτερα διαθέσιμες στους εργαζομένους 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, 
στους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατόπιν 
αιτήματος, να χορηγούν στους πολίτες 
τους που επιθυμούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους να μετακινηθούν ελεύθερα 
σε κάποιο άλλο κράτος μέλος 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά 
τους που απορρέουν από το δίκαιο της 
Ένωσης όσον αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία. Για την ομαλή ροή και την 
ανταλλαγή πληροφοριών τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το 
ευρωπαϊκό δίκτυο των εθνικών σημείων 
επαφής.

Or. en
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Τροπολογία 86
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
παρέχουν σε εργοδότες, εργαζομένους και 
άλλα άτομα εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 
επίσης να είναι εύκολα προσβάσιμες και 
μέσω του Your Europe και του EURES.

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
παρέχουν σε εργοδότες, εργαζομένους και 
άλλα άτομα εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τους οργανισμούς που έχουν 
επιφορτιστεί με τα καθήκοντα του 
άρθρου 5. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 
επίσης να είναι εύκολα προσβάσιμες και 
μέσω του Your Europe και του EURES.

Or. de

Τροπολογία 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
παρέχουν σε εργοδότες, εργαζομένους και 
άλλα άτομα εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 
επίσης να είναι εύκολα προσβάσιμες και 
μέσω του Your Europe και του EURES.

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
παρέχουν σε εργοδότες, εργαζομένους και 
άλλα άτομα εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011, περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τους φορείς που 
είναι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 
5. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης 
να είναι εύκολα προσβάσιμες και μέσω του 
Your Europe και του EURES.
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Or. pl

Τροπολογία 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
παρέχουν σε εργοδότες, εργαζομένους και 
άλλα άτομα εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 
επίσης να είναι εύκολα προσβάσιμες και 
μέσω του Your Europe και του EURES.

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
παρέχουν σε εργοδότες, εργαζομένους και 
άλλα άτομα εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011, περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τους φορείς 
στους οποίους αποδίδονται τα καθήκοντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
είναι εύκολα προσβάσιμες και μέσω του 
Your Europe και του EURES.

Or. en

Τροπολογία 89
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
παρέχουν σε εργοδότες, εργαζομένους και 
άλλα άτομα εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 
επίσης να είναι εύκολα προσβάσιμες και 

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
παρέχουν σε εργοδότες, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, εργαζομένους και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 
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μέσω του Your Europe και του EURES. επίσης να είναι εύκολα προσβάσιμες και 
μέσω του Your Europe και του EURES.

Or. en

Τροπολογία 90
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι που είναι 
αρμόδιοι για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και της 
παρούσας οδηγίας θα είναι εκπαιδευμένοι 
σε κοινή για όλα τα κράτη μέλη βάση.

Or. ro

Τροπολογία 91
Traian Ungureanu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανισμών που ασκούν καθήκοντα 
σχετικά με την προστασία των 
διακινούμενων εργαζομένων της Ένωσης 
από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε 
να καλύπτουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας τους 

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. 
Ωστόσο, η καθιέρωση ή διατήρηση 
ευνοϊκότερων διατάξεων θα πρέπει να 
είναι αναλογική προς την 
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα 
του κράτους μέλους. Για τον σκοπό αυτό 
η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει μια 
σειρά κριτηρίων και μεθοδολογία 
προκειμένου να παρουσιάζεται με 
σαφήνεια και διαφάνεια πλήρης 
αιτιολόγηση, με βάση πειστικά 
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που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την ισχύουσα κατάσταση στα κράτη μέλη.

επιχειρήματα και δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
σχετικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών 
που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είναι 
αναγκαίες οι εν λόγω διατάξεις. Τα 
κριτήρια και η μεθοδολογία θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανισμών που ασκούν καθήκοντα 
σχετικά με την προστασία των 
διακινούμενων εργαζομένων της Ένωσης 
από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε 
να καλύπτουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας τους 
που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την ισχύουσα κατάσταση στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 92
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
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διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανισμών που ασκούν καθήκοντα 
σχετικά με την προστασία των 
διακινούμενων εργαζομένων της Ένωσης 
από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε 
να καλύπτουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας τους 
που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την ισχύουσα κατάσταση στα κράτη μέλη.

διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Τα 
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα και 
ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το 
προσωπικό πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγία σε όλα τα πρόσωπα που 
εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις οικογένειές 
τους, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. 
Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να επεκτείνουν τις 
αρμοδιότητες των οργανισμών που ασκούν 
καθήκοντα σχετικά με την προστασία των 
διακινούμενων εργαζομένων της Ένωσης 
από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε 
να καλύπτουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας τους 
που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν
χρησιμεύει ως δικαιολογία για ενδεχόμενη 
οπισθοδρόμηση σε σχέση με την ισχύουσα 
κατάσταση στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 93
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
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διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανισμών που ασκούν καθήκοντα 
σχετικά με την προστασία των 
διακινούμενων εργαζομένων της Ένωσης 
από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε 
να καλύπτουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας τους 
που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την ισχύουσα κατάσταση στα κράτη μέλη.

διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανισμών που ασκούν καθήκοντα 
σχετικά με την προστασία των 
διακινούμενων και μετακινούμενων 
εργαζομένων της Ένωσης από τις 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε να 
καλύπτουν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, 
χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και τα 
μέλη της οικογενείας τους που ασκούν το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ 
και στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών 
τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει ως 
δικαιολογία για ενδεχόμενη 
οπισθοδρόμηση σε σχέση με την ισχύουσα 
κατάσταση στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανισμών που ασκούν καθήκοντα 
σχετικά με την προστασία των
διακινούμενων εργαζομένων της Ένωσης

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανισμών που ασκούν καθήκοντα 
σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων της ΕΕ που εργάζονται σε 
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από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε 
να καλύπτουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας τους 
που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την ισχύουσα κατάσταση στα κράτη μέλη.

κάποιο άλλο κράτος μέλλος από τις 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε να 
καλύπτουν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, 
χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, για 
όλους τους πολίτες της Ένωσης και τα 
μέλη της οικογενείας τους που ασκούν το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ 
και στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών 
τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει ως 
δικαιολογία για ενδεχόμενη 
οπισθοδρόμηση σε σχέση με την ισχύουσα 
κατάσταση στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 95
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανισμών που ασκούν καθήκοντα 
σχετικά με την προστασία των 
διακινούμενων εργαζομένων της Ένωσης 
από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε 
να καλύπτουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας τους 
που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανισμών που ασκούν καθήκοντα 
σχετικά με την προστασία των 
μετακινούμενων εργαζομένων (μεταξύ 
των οποίων οι μεθοριακοί εργαζόμενοι) 
της Ένωσης από τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, ώστε να καλύπτουν το 
δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, χωρίς 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, για όλους τους 
πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της 
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κυκλοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την ισχύουσα κατάσταση στα κράτη μέλη.

οικογενείας τους που ασκούν το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ 
και στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών 
τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει ως 
δικαιολογία για ενδεχόμενη 
οπισθοδρόμηση σε σχέση με την ισχύουσα 
κατάσταση στα κράτη μέλη.

Or. nl

Τροπολογία 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
εγκρίνουν τη νομοθεσία, τις ρυθμίσεις και 
τις διοικητικές διατάξεις που είναι 
αναγκαίες για την εξάλειψη οποιουδήποτε 
είδους διακρίσεων και/ή εμποδίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.

Or. en

Τροπολογία 97
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Αφού περάσει ένα επαρκές χρονικό 
διάστημα από την εφαρμογή της οδηγίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει έκθεση 
για την εφαρμογή της, αξιολογώντας 
ειδικότερα τη σκοπιμότητα υποβολής 
οποιασδήποτε αναγκαίας πρότασης για την 
εξασφάλιση της καλύτερης επιβολής του 
δικαίου της Ένωσης σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία.

(26) Αφού περάσει ένα επαρκές χρονικό 
διάστημα από την εφαρμογή της οδηγίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει έκθεση 
για την εφαρμογή της, αξιολογώντας 
ειδικότερα τη σκοπιμότητα υποβολής 
οποιασδήποτε αναγκαίας πρότασης για την 
εξασφάλιση της καλύτερης επιβολής του 
δικαίου της Ένωσης σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία. Η αξιολόγηση αυτή 
θα πρέπει να υιοθετήσει προσέγγιση 
ευαίσθητη ως προς τη διάσταση του 
φύλου.

Or. en

Τροπολογία 98
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως την 
ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το 
δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), το 
δικαίωμα της μη διάκρισης (άρθρο 21 και 
ιδίως την παράγραφο 2, που αφορά την 
απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας), το δικαίωμα διαπραγμάτευσης 
και συλλογικών δράσεων (άρθρο 28), 
δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας 
(άρθρο 31), το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45) και 
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47). Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές.

(27) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12), την 
ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το 
δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), το 
δικαίωμα της μη διάκρισης (άρθρο 21 και 
ιδίως την παράγραφο 2, που αφορά την 
απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας), το δικαίωμα διαπραγμάτευσης 
και συλλογικών δράσεων (άρθρο 28), το 
δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης απόλυσης (άρθρο 30), 
δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας 
(άρθρο 31), το δικαίωμα για κοινωνική 
ασφάλεια και κοινωνική αγωγή (άρθρο 
34), το δικαίωμα της ελεύθερης 
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κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45) και 
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47). Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές.

Or. de

Τροπολογία 99
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως την 
ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το 
δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), το 
δικαίωμα της μη διάκρισης (άρθρο 21 και
ιδίως την παράγραφο 2, που αφορά την 
απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας), το δικαίωμα διαπραγμάτευσης 
και συλλογικών δράσεων (άρθρο 28), 
δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας
(άρθρο 31), το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45) και 
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47). Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές.

(27) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως την 
ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το 
δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), το 
δικαίωμα της μη διάκρισης (άρθρο 21 και 
ιδίως την παράγραφο 1 που αφορά την μη 
διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου και 
την παράγραφο 2, που αφορά την 
απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας), το δικαίωμα διαπραγμάτευσης 
και συλλογικών δράσεων (άρθρο 28), 
δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας
(άρθρο 31), το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45) και 
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47). Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές.

Or. en

Τροπολογία 100
Ole Christensen



PE519.521v01-00 52/102 AM\1004217EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27 α) Οι διατάξεις της οδηγίας σέβονται 
τα διάφορα πρότυπα αγοράς εργασίας 
των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
αγοράς εργασίας που ρυθμίζονται από 
συλλογικές συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 101
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει διατάξει που 
διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή 
και επιβολή στην πράξη των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από το άρθρο 45 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και από τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει διατάξεις που 
διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή 
και επιβολή στην πράξη των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από το άρθρο 45 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και από τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με την 
νομοθεσία της Ένωσης, των μεθοριακών 
εργαζομένων, οι οποίοι δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται διακρίσεις λόγω του τόπου 
κατοικίας τους.

Or. en

Τροπολογία 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει διατάξει που 
διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή 
και επιβολή στην πράξη των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από το άρθρο 45 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και από τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει διατάξεις που 
διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή 
και επιβολή στην πράξη των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και των οικογενειών 
τους που μετακινούνται εντός της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που απορρέουν από το άρθρο 45 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και από τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία παρέχει μέσα για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να ασκήσουν και να επιδιώξουν τα 
δικαιώματά τους. Θα πρέπει να έχει ως στόχο το παραπάνω να εφαρμόζεται για όλους τους 
εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. Για 
αυτόν τον λόγο θα πρέπει να επεκταθεί το προσωπικό πεδίο εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο θα 
διατίθεται τα μέσα υποστήριξης που παρέχει η παρούσα οδηγία προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουν οι διακινούμενοι ή μετακινούμενοι εργαζόμενοι.

Τροπολογία 103
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, 
ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές και την 
απόλυση·

(β) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, 
ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση των 
διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο, τις 
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αποδοχές και την απόλυση·

Or. en

Τροπολογία 104
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, 
ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές και την 
απόλυση·

(β) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, 
ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές, την 
απόλυση και την υγεία και ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 105
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, 
ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές και την 
απόλυση·

(β) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, 
ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές, τις 
συλλογικές συμβάσεις και την απόλυση·

Or. de

Τροπολογία 106
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) τα δικαιώματα στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 107
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) την υγεία και ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας

Or. en

Τροπολογία 108
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές 
και τα φορολογικά πλεονεκτήματα·

(γ) την πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές 
και τα φορολογικά πλεονεκτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 109
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) την πρόσβαση στην κοινωνική 
ασφάλιση·

Or. de

Τροπολογία 110
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) την πρόσβαση στην κοινωνική 
ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 111
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις·

(δ) τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις και άλλους φορείς που 
σχετίζονται με την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 112
Thomas Händel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις·

(δ) τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις, τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, και τα συλλογικά 
μέτρα·

Or. de

Τροπολογία 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την πρόσβαση στην κατάρτιση· (ε) το δικαίωμα στην κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 114
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την πρόσβαση στην κατάρτιση· (ε) την πρόσβαση στην κατάρτιση και 
επιμόρφωση·

Or. de

Τροπολογία 115
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



PE519.521v01-00 58/102 AM\1004217EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα 
τέκνα των εργαζομένων.

(ζ) την πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής 
εκπαίδευσης και της φροντίδας για τα 
τέκνα των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 117
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) υπηρεσίες και προγράμματα που 
προωθούν την ενσωμάτωση και την 
κινητικότητα·

Or. de

Τροπολογία 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ β) το δικαίωμα για κοινωνική 
προστασία·

Or. en

Τροπολογία 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλους 
τους πολίτες της Ένωσης που 
μετακινούνται ή διαμένουν σε άλλο 
κράτος μέλος με σκοπό την εργασία, 
καθώς και για τα μέλη της οικογένειάς 
τους.

Or. en

Τροπολογία 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 a
Η οδηγία αυτή αφορά εργαζόμενους που 
αξιοποιούν την ελευθερία κυκλοφορίας 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των μόνιμων, εποχικών και μεθοριακών 
εργαζομένων και εκείνων που ασκούν τη 
δραστηριότητά τους επ’ ευκαιρία 
παροχής υπηρεσιών. Καλύπτονται επίσης 
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οι ψευδοαυτοαπασχολούμενοι ή οι 
ψευδοαποσπασμένοι εργαζόμενοι.

Or. en

Τροπολογία 121
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στο δικαίωμά του να 
μετακινείται ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε 
από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στο δικαίωμά του να 
μετακινείται ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε 
από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011. Είναι απαραίτητο να τίθενται 
στη διάθεση των εργαζομένων σαφή και 
κατανοητά φύλλα μισθοδοσίας και να 
τους χορηγείται φύλλο παρουσιών.

Or. de

Τροπολογία 122
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στο δικαίωμά του να 
μετακινείται ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε 
από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του, ανεξάρτητα από το 
καθεστώς του, που θεωρεί ότι έχει υποστεί 
ή ότι υφίσταται διακρίσεις ή
αδικαιολόγητους περιορισμούς στο 
δικαίωμά του να μετακινείται ελεύθερα ή 
ότι ζημιώθηκε από τη μη τήρηση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν η 
σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με την 
ελεύθερη κυκλοφορία 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που
απορρέουν από τα άρθρα 45 και 49 της 
Συνθήκης και τα άρθρα 1 έως 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Or. en

Τροπολογία 123
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στο δικαίωμά του να 
μετακινείται ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε 
από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που, εφόσον διαμένει 
νόμιμα, θεωρεί ότι έχει υποστεί ή ότι 
υφίσταται αδικαιολόγητους περιορισμούς 
στο δικαίωμά του να μετακινείται 
ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε από τη μη 
τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 
ακόμη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της 
οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η 
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πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

διάκριση έχει λήξει, έχει πρόσβαση σε 
δικαστικές και/ή διοικητικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, διαδικασιών συνδιαλλαγής, για 
την πραγμάτωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το άρθρο 45 της Συνθήκης 
και τα άρθρα 1 έως 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Or. fr

Τροπολογία 124
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στο δικαίωμά του να 
μετακινείται ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε 
από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων διπλής φορολόγησης, στο 
δικαίωμά του να μετακινείται ελεύθερα ή 
ότι ζημιώθηκε από τη μη τήρηση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν η 
σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

Or. en

Τροπολογία 125
Thomas Händel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει
υποστεί ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στο δικαίωμά του να 
μετακινείται ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε
από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθοριακών εργαζομένων, και τα μέλη 
των οικογενειών τους που θεωρούν ότι 
έχουν υποστεί ή ότι υφίστανται
αδικαιολόγητους περιορισμούς στο 
δικαίωμά τους να μετακινούνται ελεύθερα 
ή ότι ζημιώθηκαν από τη μη τήρηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και 
εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας 
εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση έχει 
λήξει, έχουν πρόσβαση σε δικαστικές και/ή 
διοικητικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, διαδικασιών συνδιαλλαγής, για 
την πραγμάτωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το άρθρο 45 της Συνθήκης 
και τα άρθρα 1 έως 10 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 492/2011. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι εργοδότες να μην 
εμποδίζουν τους εργαζόμενους να ασκούν 
τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο των εν 
λόγω δικαστικών και/ή διοικητικών 
διαδικασιών.

Or. de

Τροπολογία 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στο δικαίωμά του να 
μετακινείται ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος, ακόμη και μεθοριακός, και
κάθε μέλος της οικογένειάς του που θεωρεί 
ότι έχει υποστεί ή ότι υφίσταται 
αδικαιολόγητους περιορισμούς στο 
δικαίωμά του να μετακινείται ελεύθερα ή 
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από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

ότι ζημιώθηκε από τη μη τήρηση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν η 
σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

Or. en

Τροπολογία 127
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μελή δημιουργούν ή 
προσαρμόζουν υφιστάμενα συστήματα 
πληροφοριών προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι και οι 
οικογένειές τους είναι ενημερωμένοι, 
ανεξάρτητα από τις γλωσσικές τους 
δεξιότητες, σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, τις δομές υποστήριξης, τους 
μηχανισμούς και τις διαδικασίες τους.

Or. en

Τροπολογία 128
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι που κινούν διοικητικές ή 
δικαστικές διαδικασίες δεν υφίστανται 
δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη 
τους ως αποτέλεσμα της πράξης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 129
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 γ. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και 
πρακτικές ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι 
μηχανισμοί ώστε οι εργαζόμενοι να είναι 
σε θέση να διεκδικήσουν και να λάβουν 
τα δικαιώματα που τους οφείλονται και/ή 
ότι τρίτα μέρη μπορούν να ενεργούν για 
λογαριασμό τους για το σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 δ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται αποτελεσματικές 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις 
για μη δικαιολογημένους περιορισμούς 
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του δικαιώματος για ελεύθερη 
κυκλοφορία και της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 131
Traian Ungureanu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί των 
προθεσμιών για την εκτέλεση των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες αυτές είναι 
τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 
άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί των 
προθεσμιών για την εκτέλεση των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες αυτές είναι 
τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 
άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
κατάλληλες κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 132
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί 
των προθεσμιών για την εκτέλεση των εν
λόγω δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες αυτές
είναι τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 
άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 

2. Οι προθεσμίες για την εκτέλεση των εν 
λόγω δικαιωμάτων είναι τέτοιες ώστε να 
μην μπορούν να θεωρηθούν ικανές να 
καταστήσουν αδύνατη ή σημαντικά
δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που 
απονέμει το δίκαιο της Ένωσης.
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δίκαιο της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 133
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί 
των προθεσμιών για την εκτέλεση των εν 
λόγω δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες αυτές 
είναι τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 
άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης.

2. Οι προθεσμίες για την εκτέλεση των εν 
λόγω δικαιωμάτων πρέπει να 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα άσκησης 
των δικαιωμάτων εντός κατάλληλου 
χρονικού πλαισίου. Οι προθεσμίες αυτές 
είναι τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 
άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί των 
προθεσμιών για την εκτέλεση των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες αυτές είναι 
τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 
άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί των 
προθεσμιών για την εκτέλεση των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες αυτές είναι 
τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή σημαντικά δυσχερή την 
άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 135
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί των 
προθεσμιών για την εκτέλεση των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες αυτές είναι 
τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 
άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
εθνικών κανόνων περί των προθεσμιών για 
την εκτέλεση των εν λόγω δικαιωμάτων.
Οι προθεσμίες αυτές είναι τέτοιες ώστε να 
μην μπορούν να θεωρηθούν ικανές να 
καταστήσουν αδύνατη ή υπερβολικά 
δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που 
απονέμει το δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή των δικαιωμάτων που 
απονέμει το ενωσιακό δίκαιο, οι 
εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν από τους εργοδότες τους 
σαφή και κατανοητά φύλλα μισθοδοσίας. 
Τα κράτη μέλη εγκρίνουν ενιαίες 
απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το 
περιεχόμενο των φύλλων μισθοδοσίας.

Or. de
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Τροπολογία 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή των δικαιωμάτων που 
απονέμει το ενωσιακό δίκαιο, οι 
εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν από τους εργοδότες φύλλα 
παρουσιών. Σε περίπτωση νομικών 
διαδικασιών ανάμεσα στον εργοδότη και 
τον εργαζόμενο, το βάρος της απόδειξης 
όσον αφορά τα φύλλα παρουσίας φέρεται 
από τον εργοδότη. 

Or. de

Τροπολογία 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή των δικαιωμάτων που 
απονέμει το ενωσιακό δίκαιο, τα κράτη 
μέλη εγκρίνουν ρυθμίσεις με τις οποίες 
κατοχυρώνεται το δικαίωμα των 
εργαζομένων να αποζημιώνονται για τα 
έξοδα στα οποία προβαίνουν για να 
λάβουν τις αναγκαίες πληροφορίες 
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά 
τους, και ιδίως για τα έξοδα στα οποία 
προβαίνουν για την παροχή συμβουλών, 
για ταξίδια και για υπηρεσίες 
διερμηνείας.

Or. de
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Τροπολογία 139
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δράση ενώσεων, οργανισμών ή άλλων 
νομικών οντοτήτων

Δράση συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
ενώσεων, οργανισμών ή άλλων νομικών 
οντοτήτων

Or. en

Τροπολογία 140
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενώσεις, οι οργανώσεις ή άλλα νομικά 
πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, 
έχουν έννομο συμφέρον να μεριμνούν για 
την τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να συμμετέχουν, είτε για 
λογαριασμό ή προς υποστήριξη του 
εργαζομένου και των μελών της 
οικογένειάς του, με τη συναίνεσή του, σε 
οποιαδήποτε δικαστική και/ή διοικητική 
διαδικασία η οποία προβλέπεται για την 
εκτέλεση των δικαιωμάτων, με βάση το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενώσεις, οι συνδικαλιστικές και άλλες 
οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα, τα 
οποία, σύμφωνα με τα κριτήρια που 
θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, έχουν έννομο 
συμφέρον να μεριμνούν για την τήρηση 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, 
μπορούν να συμμετέχουν, είτε για 
λογαριασμό ή προς υποστήριξη του 
εργαζομένου και των μελών της 
οικογένειάς του, κατά περίπτωση, με τη 
συναίνεσή του, σε οποιαδήποτε δικαστική 
και/ή διοικητική διαδικασία η οποία 
προβλέπεται για την εκτέλεση των 
δικαιωμάτων, με βάση το άρθρο 45 της 
Συνθήκης και τα άρθρα 1 έως 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Or. de

Τροπολογία 141
Ole Christensen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
ενώσεις, οι οργανώσεις ή άλλα νομικά 
πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, 
έχουν έννομο συμφέρον να μεριμνούν για 
την τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να συμμετέχουν, είτε για 
λογαριασμό ή προς υποστήριξη του 
εργαζομένου και των μελών της 
οικογένειάς του, με τη συναίνεσή του, σε 
οποιαδήποτε δικαστική και/ή διοικητική 
διαδικασία η οποία προβλέπεται για την 
εκτέλεση των δικαιωμάτων, με βάση το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
συνδικαλιστικές και άλλες ενώσεις, οι 
οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα, τα 
οποία, σύμφωνα με τα κριτήρια που 
θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, οι συλλογικές 
συμβάσεις ή οι εθνικές πρακτικές, έχουν 
έννομο συμφέρον να μεριμνούν για την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να συμμετέχουν, είτε για 
λογαριασμό κάποιου συλλογικού 
συμφέροντος είτε για λογαριασμό ή προς 
υποστήριξη του εργαζομένου και των 
μελών της οικογένειάς του σε οποιαδήποτε 
δικαστική και/ή διοικητική διαδικασία η 
οποία προβλέπεται για την εκτέλεση των 
δικαιωμάτων, με βάση το άρθρο 45 της 
Συνθήκης και τα άρθρα 1 έως 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και άλλες νομικές οντότητες θα 
πρέπει να μπορούν να προβαίνουν για λογαριασμό ή προς υποστήριξη κάποιου εργαζομένου σε 
δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες ανεξάρτητα από την έγκριση του εργαζομένου. Οι 
συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν την αγορά εργασίας σε ορισμένα κράτη μέλη, 
συνιστούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και υπογράφονται ανάμεσα στους κοινωνικούς 
εταίρους που είναι τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους ανεξάρτητα από την έγκριση του 
εργαζομένου.

Τροπολογία 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενώσεις, οι οργανώσεις ή άλλα νομικά 
πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, 
έχουν έννομο συμφέρον να μεριμνούν για 
την τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να συμμετέχουν, είτε για 
λογαριασμό ή προς υποστήριξη του 
εργαζομένου και των μελών της 
οικογένειάς του, με τη συναίνεσή του, σε 
οποιαδήποτε δικαστική και/ή διοικητική 
διαδικασία η οποία προβλέπεται για την 
εκτέλεση των δικαιωμάτων, με βάση το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενώσεις, οι οργανώσεις ή άλλα νομικά 
πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, 
έχουν έννομο συμφέρον να μεριμνούν για 
την τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να συμμετέχουν, είτε για 
λογαριασμό ή προς υποστήριξη του 
εργαζομένου και των μελών της 
οικογένειάς του, εκτός και εάν τα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν 
αντίρρηση, σε οποιαδήποτε δικαστική 
και/ή διοικητική διαδικασία η οποία 
προβλέπεται για την εκτέλεση των 
δικαιωμάτων, με βάση το άρθρο 45 της 
Συνθήκης και τα άρθρα 1 έως 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ομαδικές αξιώσεις περιορίζονται σημαντικά εάν υπό ορισμένες συνθήκες δεν μπορούν να 
εντοπιστούν μεμονωμένοι εργαζόμενοι που έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους. Για αυτόν τον 
λόγο θα πρέπει να περιοριστεί η διάταξη που σχετίζεται με τη συναίνεση.

Τροπολογία 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενώσεις, οι οργανώσεις ή άλλα νομικά 
πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, 
έχουν έννομο συμφέρον να μεριμνούν για 
την τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να συμμετέχουν, είτε για 
λογαριασμό ή προς υποστήριξη του 
εργαζομένου και των μελών της 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενώσεις, οι οργανώσεις ή άλλα νομικά 
πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία
και οι πρακτικές τους, έχουν έννομο 
συμφέρον να μεριμνούν για την τήρηση 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας,
έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν, είτε 
για λογαριασμό ή προς υποστήριξη του 
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οικογένειάς του, με τη συναίνεσή του, σε 
οποιαδήποτε δικαστική και/ή διοικητική 
διαδικασία η οποία προβλέπεται για την 
εκτέλεση των δικαιωμάτων, με βάση το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

εργαζομένου και των μελών της 
οικογένειάς του, με τη συναίνεσή του, σε 
οποιαδήποτε δικαστική και/ή διοικητική 
διαδικασία η οποία προβλέπεται για την 
εκτέλεση των δικαιωμάτων, με βάση το 
άρθρο 45 ΣΛΕΕ και τα άρθρα 1 έως 10 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Or. en

Τροπολογία 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
αυτές οι ενώσεις και οργανώσεις έχουν 
απεριόριστη πρόσβαση στους 
ενδιαφερόμενους εργαζόμενους κατά την 
προετοιμασία και παρακολούθηση των 
ομαδικών αξιώσεων.

Or. en

Τροπολογία 145
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί των 
προθεσμιών για την εκτέλεση των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες αυτές είναι 
τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
εθνικών κανόνων περί των προθεσμιών για 
την εκτέλεση των εν λόγω δικαιωμάτων. 
Οι προθεσμίες αυτές είναι τέτοιες ώστε να 
μην μπορούν να θεωρηθούν ικανές να 
καταστήσουν αδύνατη ή υπερβολικά 
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άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης.

δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που 
απονέμει το δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 146
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών εθνικού 
επιπέδου που έχουν παρόμοιους στόχους, 
αλλά καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών εθνικού 
επιπέδου που έχουν παρόμοιους στόχους, 
αλλά καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
ο φορέας υπηρετεί μόνο τα συμφέροντα 
των εργαζομένων και ότι δεν υπάρχει 
σύγκρουση συμφερόντων με 
οικονομικούς ή άλλους στόχους.

Or. de

Τροπολογία 147
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών εθνικού 
επιπέδου που έχουν παρόμοιους στόχους, 
αλλά καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
φορέων. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι φορείς αυτοί υιοθετούν μια ευαίσθητη 
από την άποψη του φύλου προσέγγιση σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι κανένας 
εργαζόμενος ανεξάρτητα από το 
καθεστώς του πριν, κατά τη διάρκεια ή 
μετά από την κινητικότητα δεν 
αντιμετωπίζει διακρίσεις όσον αφορά την 
πρόσβαση σε αυτούς τους φορείς. Οι 
φορείς αυτοί μπορεί να αποτελούν μέρος 
οργανισμών εθνικού επιπέδου που έχουν 
παρόμοιους στόχους, αλλά καλύπτουν 
ευρύτερο φάσμα λόγων διακρίσεων. Στην 
περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διάθεση επαρκών πόρων 
στον νέο ή υπάρχοντα φορέα για την 
εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης: Εάν δημιουργηθούν τέτοιες δομές θα πρέπει να είναι ανοιχτές προς 
όλους τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται σε μεταβατικό 
καθεστώς, εάν είναι προσωρινώς εργαζόμενοι ή εάν είναι αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Εφόσον 
είναι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση.
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Τροπολογία 148
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν 
ή περισσότερους φορείς για την 
προώθηση, την ανάλυση, την 
παρακολούθηση και την υποστήριξη της 
ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων 
ή των μελών της οικογένειάς τους, χωρίς 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, και λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία των 
εν λόγω φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί 
να αποτελούν μέρος οργανισμών εθνικού 
επιπέδου που έχουν παρόμοιους στόχους, 
αλλά καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών εθνικού 
επιπέδου που έχουν παρόμοιους στόχους, 
αλλά καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

Or. fr

Τροπολογία 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
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φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών εθνικού 
επιπέδου που έχουν παρόμοιους στόχους, 
αλλά καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος υφισταμένων 
οργανισμών ή φορέων εθνικού επιπέδου 
που έχουν παρόμοιους στόχους, αλλά 
καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και επαρκής εκτέλεση 
όλων των αρμοδιοτήτων του φορέα και 
ιδίως ότι δεν θα επηρεαστεί η εκτέλεση 
των ήδη υπαρχόντων καθηκόντων των εν 
λόγω φορέων.

Or. en

Τροπολογία 150
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών εθνικού 
επιπέδου που έχουν παρόμοιους στόχους, 
αλλά καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος υφισταμένων
οργανισμών ή φορέων εθνικού επιπέδου 
που έχουν παρόμοιους στόχους, αλλά 
καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
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φορέων. φορέων. Σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθετικές διατάξεις, τα κράτη μέλη 
αναθέτουν σε μη κυβερνητικές οντότητες 
το καθήκον της παροχής βοήθειας σε 
θύματα διακρίσεων.

Or. de

Τροπολογία 151
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμοδιότητες των εν λόγω φορέων
περιλαμβάνουν:

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμοδιότητες των εν λόγω φορέων δεν 
θίγουν εθνικά καθήκοντα, πρακτικές ή 
αρμοδιότητες που ήδη εκτελούνται από 
τους κοινωνικούς εταίρους:

Or. en

Τροπολογία 152
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
εργαζομένων ή των μελών της οικογένειάς 
τους και των ενώσεων και οργανισμών ή 
άλλων νομικών οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, την παροχή 
ανεξάρτητης νομικής και/ή άλλης βοήθειας 
στους εργαζομένους ή στα μέλη της 
οικογένειάς τους για την προώθηση των 
καταγγελιών τους·

(α) με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
εργαζομένων ή των μελών της οικογένειάς 
τους και των ενώσεων και οργανισμών ή 
άλλων νομικών οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, την παροχή 
ανεξάρτητης νομικής και/ή άλλης 
βοήθειας, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές,
στους εργαζομένους ή στα μέλη της 
οικογένειάς τους για την προώθηση των 
καταγγελιών τους·
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Or. en

Τροπολογία 153
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για 
τις διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια·

β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών και 
την εκπόνηση ανεξάρτητων αναλύσεων 
για τις διακρίσεις (ή την έλλειψη 
διακρίσεων) με βάση την ιθαγένεια ή τον 
τόπο διαμονής στην περίπτωση των 
μεθοριακών εργαζομένων. Για κάθε 
κράτος μέλος πρέπει επίσης να 
χαρτογραφηθεί ποιες θέσεις απασχόλησης 
προβλέπονται αποκλειστικά για άτομα μιας 
συγκεκριμένης υπηκοότητας.

Or. nl

Τροπολογία 154
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για 
τις διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια·

(β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για 
τις διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια και 
σε συνδυασμό με τις διακρίσεις για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο·

Or. en

Τροπολογία 155
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τη δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων 
και τη διατύπωση συστάσεων για κάθε 
θέμα που αφορά τέτοιες διακρίσεις·

(γ) τη δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων 
και τη διατύπωση συστάσεων για κάθε 
θέμα που αφορά τέτοιες διακρίσεις και 
άλλες μορφές διακρίσεων που σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα με αυτές (όπως οι 
διακρίσεις λόγω φύλου)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά διπλή διάκριση όταν εργάζονται εκτός του κράτους μέλους 
καταγωγής τους. Τα διασυνοριακά ζητήματα επηρεάζουν συχνά το δικαίωμα για άδεια 
μητρότητας και τα δικαιώματα που σχετίζονται με άδειες ασθενείας και άδειες για 
οικογενειακούς λόγους. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 156
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) την ενημέρωση νέων αποφοίτων και 
φοιτητών στο τελευταίο έτος των 
σπουδών τους σχετικά με τα δικαιώματά 
τους όσον αφορά την εργασία στο 
εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
εργαζομένων ή των μελών της οικογένειάς 
τους και των ενώσεων και οργανισμών ή 
άλλων νομικών οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, την παροχή 
ανεξάρτητης νομικής και/ή άλλης βοήθειας 
στους εργαζομένους ή στα μέλη της 
οικογένειάς τους για την προώθηση των 
καταγγελιών τους·

(η) με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
εργαζομένων ή των μελών της οικογένειάς 
τους και των ενώσεων και οργανισμών ή 
άλλων νομικών οντοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, την παροχή 
ανεξάρτητης νομικής και/ή άλλης βοήθειας 
σε όλες τις πτυχές που καλύπτονται από 
το εθνικό εργατικό δίκαιο στους 
εργαζομένους ή στα μέλη της οικογένειάς 
τους για την προώθηση των καταγγελιών 
τους·

Or. de

Τροπολογία 158
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι
υπάρχοντες ή νεοσυσταθέντες φορείς 
γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και 
συνεργάζονται με τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής 
βοήθειας, όπως το Your Europe, το 
SOLVIT, το EURES, το δίκτυο Enterprise 
Europe Network και οι υπηρεσίες μιας 
στάσης.

3. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν υπάρχοντες ή 
νεοσυσταθέντες φορείς να χρησιμοποιούν 
και να συνεργάζονται με τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής 
βοήθειας, όπως το Your Europe, το 
SOLVIT, το EURES, το δίκτυο Enterprise 
Europe Network και οι υπηρεσίες μιας 
στάσης.

Or. en

Τροπολογία 159
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχοντες ή νεοσυσταθέντες φορείς 
γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και 
συνεργάζονται με τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής 
βοήθειας, όπως το Your Europe, το 
SOLVIT, το EURES, το δίκτυο Enterprise 
Europe Network και οι υπηρεσίες μιας 
στάσης.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχοντες ή νεοσυσταθέντες φορείς 
γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και 
συνεργάζονται με τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής 
βοήθειας, όπως το Your Europe, το 
SOLVIT, το EURES, το δίκτυο Enterprise 
Europe Network και οι υπηρεσίες μιας 
στάσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
επίσης ότι οι υφιστάμενοι ή 
νεοσυσταθέντες φορείς γνωρίζουν, 
χρησιμοποιούν και συνεργάζονται με 
υφιστάμενες υπηρεσίες παροχής 
πληροφοριών και βοήθειας που παρέχουν 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις, 
οργανώσεις ή άλλες νομικές οντότητες.

Or. en

Τροπολογία 160
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχοντες ή νεοσυσταθέντες φορείς 
γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και 
συνεργάζονται με τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής 
βοήθειας, όπως το Your Europe, το 
SOLVIT, το EURES, το δίκτυο Enterprise 
Europe Network και οι υπηρεσίες μιας 
στάσης.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχοντες ή νεοσυσταθέντες φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
συσταθεί από συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και ΜΚΟ, γνωρίζουν, 
χρησιμοποιούν και συνεργάζονται με τις 
υπάρχουσες υπηρεσίες πληροφόρησης και 
παροχής βοήθειας, όπως το Your Europe, 
το SOLVIT, το EURES, το δίκτυο 
Enterprise Europe Network και οι 
υπηρεσίες μιας στάσης.

Or. de
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Τροπολογία 161
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχοντες ή νεοσυσταθέντες φορείς 
γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και 
συνεργάζονται με τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής 
βοήθειας, όπως το Your Europe, το 
SOLVIT, το EURES, το δίκτυο Enterprise 
Europe Network και οι υπηρεσίες μιας 
στάσης.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπάρχοντες ή νεοσυσταθέντες φορείς 
γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και 
συνεργάζονται με τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής 
βοήθειας, όπως το Your Europe, το 
SOLVIT, το EURES, το δίκτυο Enterprise 
Europe Network και οι υπηρεσίες μιας 
στάσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συνεργασία με υφιστάμενες υπηρεσίες 
παροχής πληροφοριών και βοήθειας που 
παρέχονται από κοινωνικούς εταίρους, 
ΜΚΟ ή άλλες ενδιαφερόμενες νομικές 
οντότητες. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
τη συμμετοχή επιθεωρήσεων εργασίας σε 
αυτή τη συνεργασία και διαδικασία και 
εξασφαλίζουν ότι η ανταλλαγή πρακτικών 
και πληροφοριών ανάμεσα στις 
επιθεωρήσεις εργασίας συνιστά 
αναπόσπαστο στοιχείο.

Or. en

Τροπολογία 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι
υπάρχοντες ή νεοσυσταθέντες φορείς 
γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και 
συνεργάζονται με τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής 
βοήθειας, όπως το Your Europe, το

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω φορείς γνωρίζουν, χρησιμοποιούν 
και συνεργάζονται με τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής 
βοήθειας σε εθνικό επίπεδο μέσω σημείων 
επαφής και σε επίπεδο Ένωσης μέσω 
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SOLVIT, το EURES, το δίκτυο Enterprise 
Europe Network και οι υπηρεσίες μιας 
στάσης.

μεταξύ άλλων του Your Europe, του
SOLVIT, του EURES, του δικτύου
Enterprise Europe Network, των 
υπηρεσιών μιας στάσης και του 
ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών σημείων 
επαφής. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
επίσης τη συνεργασία με υφιστάμενες 
υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και 
βοήθειας που παρέχονται από 
κοινωνικούς εταίρους και ΜΚΟ.

Or. en

Τροπολογία 163
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι όταν τα καθήκοντα που 
μνημονεύονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 και 2 ανατίθενται σε περισσότερους από 
έναν φορείς, οι υποχρεώσεις των φορέων 
αυτών οριοθετούνται επαρκώς.

Or. en

Τροπολογία 164
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Όταν περισσότεροι από έναν φορείς 
είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφοι 
(1) και (2), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ 
των φορέων αυτών, προκειμένου να 
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αποφεύγονται επικαλύψεις ή και έλλειψη 
εξουσιών.

Or. nl

Τροπολογία 165
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Διάλογος Εκπροσώπηση συμφερόντων και
διάλογος

Or. en

Τροπολογία 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον διάλογο 
με τις σχετικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους 
που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο και την εθνική τους πρακτική, 
νόμιμο συμφέρον να συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας, προκειμένου να προωθηθεί η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τον διάλογο με 
τις σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και τους κοινωνικούς εταίρους που έχουν, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και την 
εθνική τους πρακτική, νόμιμο συμφέρον να 
συμβάλλουν στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, προκειμένου 
να προωθηθεί η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 167
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον διάλογο 
με τις σχετικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους 
που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο και την εθνική τους πρακτική,
νόμιμο συμφέρον να συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας, προκειμένου να προωθηθεί η
αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν και 
υποστηρίζουν τον διάλογο με τις
ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, τους αντιπροσωπευτικούς 
φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους που 
έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο 
και την εθνική τους πρακτική, νόμιμο 
συμφέρον να συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας και για λόγους που σχετίζονται 
με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 168
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον διάλογο 
με τις σχετικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους 
που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο και την εθνική τους πρακτική, 
νόμιμο συμφέρον να συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας, προκειμένου να προωθηθεί η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους και τις 
σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
τους κοινωνικούς εταίρους που έχουν, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και την 
εθνική τους πρακτική, νόμιμο συμφέρον να 
συμβάλλουν στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, προκειμένου 
να προωθηθεί η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον διάλογο 
με τις σχετικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και τους κοινωνικούς 
εταίρους που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό 
τους δίκαιο και την εθνική τους πρακτική, 
νόμιμο συμφέρον να συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας, προκειμένου να προωθηθεί η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους και τις 
σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις 
που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο και την εθνική τους πρακτική, 
νόμιμο συμφέρον να συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας, προκειμένου να προωθηθεί η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 170
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
φορέας για την υποστήριξη της ίσης 
μεταχείρισης προωθεί ενεργά την 
εκπροσώπηση συμφερόντων και 
διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι 
οικογένειές τους που ασκούν το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη κυκλοφορία 
γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν χρήση 
των δικαιωμάτων τους.

Or. en

Τροπολογία 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν και 
υποστηρίζουν την οργάνωση των 
εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη, ιδίως 
των ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι 
εποχικά εργαζόμενοι και οι οικιακοί 
βοηθοί ή οι εργαζόμενοι στον τομέα του 
σεξ. Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης 
στους εν λόγω εργαζομένους πληροφορίες 
σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής 
σε συνδικαλιστική οργάνωση και 
διευκολύνουν την αναγνώριση της 
συμμετοχής σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 172
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
Γενικό καθεστώς για τους 

μετακινούμενους εργαζόμενους
1. Προκειμένου να γίνεται πλήρης 
αξιοποίηση της αγοράς εργασίας και 
προκειμένου να διευκολύνεται η 
κινητικότητα των πολιτών και κατοίκων 
της ΕΕ, η Επιτροπή εξετάζει ένα 
προαιρετικό, εθελοντικό, εξατομικευμένο 
και γενικό «29ο καθεστώς» το οποίο 
συμπληρώνει τα εθνικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης·
2. Η Επιτροπή ορίζει ελάχιστες 
απαιτήσεις για αυτό το «29ο καθεστώς».

Or. en
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Τροπολογία 173
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις των άρθρων 
1 έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011, τίθενται υπόψη των 
ενδιαφερομένων με κάθε πρόσφορο μέσο
σε όλη την επικράτειά τους.

1. Τα κράτη μέλη πρέπει στο μέλλον να
διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, καθώς και οι ήδη ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, 
τίθενται προσωπικά υπόψη των 
ενδιαφερομένων σε όλη την επικράτειά 
τους. Αυτό πραγματοποιείται με την όσο 
το δυνατόν περισσότερο βιώσιμη, ευρεία 
και χωρίς αποκλεισμούς διάδοση των 
σχετικών πληροφοριών μέσω του δικτύου 
EURES και με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων. Οι πληροφορίες 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις 
ομάδες στόχους όσον αφορά το 
περιεχόμενο, τη μορφή και τις μεθόδους 
διάδοσης και να είναι κατανοητές, 
εύκολα προσβάσιμες και πλήρεις.

Or. de

Τροπολογία 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις των άρθρων 
1 έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011, τίθενται υπόψη των 
ενδιαφερομένων με κάθε πρόσφορο μέσο 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όχι 
μόνο οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς 
και οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
των άρθρων 1 έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 492/2011, αλλά και το ευρύ φάσμα 
των άλλων κανόνων που αφορούν την 
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σε όλη την επικράτειά τους. κοινωνική ασφάλιση 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικογενειακών παροχών, των 
δικαιωμάτων στην εργασία, των 
συνθηκών απασχόλησης, της φορολογίας, 
της αναγνώρισης της οικογένειας, της 
εκμάθησης γλωσσών οι οποίες είναι 
σημαντικές για τους εργαζόμενους και τις 
οικογένειές τους, τίθενται υπόψη των 
ενδιαφερομένων με κάθε πρόσφορο μέσο 
σε όλη την επικράτειά τους και 
ανεξάρτητα από το καθεστώς των 
μεμονωμένων ατόμων.

Or. en

Τροπολογία 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για την όσο το δυνατόν 
περισσότερο βιώσιμη, ευρεία και χωρίς 
αποκλεισμούς διάδοση των σχετικών 
πληροφοριών. Οι πληροφορίες πρέπει να 
είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις 
εκάστοτε ομάδες στόχους των 
εργαζομένων όσον αφορά το περιεχόμενο, 
τη μορφή και τις μεθόδους διάδοσης. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
είναι εύκολα προσβάσιμες και μέσω του 
Your Europe και του EURES.

Or. de
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Τροπολογία 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων για αναζητούντες 
εργασία, μετακινούμενους εργαζόμενους 
και εργοδότες, προκειμένου να 
προωθήσουν την εθελοντική γεωγραφική 
κινητικότητα σε δίκαιη βάση και να 
συμβάλλουν στη επίτευξη υψηλού 
επιπέδου ποιοτικής απασχόλησης. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να
παρέχονται μέσω της εξατομικευμένης 
παροχής συμβουλών και να είναι επίσης
εύκολα προσβάσιμες και μέσω του Your 
Europe και του EURES.

Or. en

Τροπολογία 177
Thomas Händel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν, σε διάφορες 
γλώσσες, σαφείς, εύκολα προσβάσιμες, 
πλήρεις και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για τα δικαιώματα που 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES. Τούτο εφαρμόζεται τόσο 
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στο κράτος μέλος καταγωγής όσο και στο 
κράτος μέλος στο οποίο απασχολείται ο 
εργαζόμενος.

Or. de

Τροπολογία 178
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς,
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
πλήρεις και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για τα δικαιώματα που 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, τις διαδικασίες προσφυγής 
και τα σημεία επαφής, με τρόπο φιλικό 
προς τον χρήστη και με εύκολα 
προσβάσιμο μορφότυπο, ακόμη και για 
άτομα με αναπηρία. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες 
μέσω ενός ενιαίου εθνικού ιστοτόπου και 
άλλων κατάλληλων μέσων όπως τα 
φυλλάδια, και θα πρέπει επίσης να είναι 
εύκολα προσβάσιμες και μέσω του Your 
Europe και του EURES.

Or. en

Τροπολογία 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν, μέσω των 
εθνικών σημείων επαφής σαφείς, εύκολα 
προσβάσιμες, πλήρεις, επικαιροποιημένες 
και σε πολλές γλώσσες πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν 
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των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

από την νομοθεσία της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
και τα διαθέσιμα μέσα νομικής 
προστασίας και επανόρθωσης. Τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνονται επίσης να 
δημιουργήσουν μια πολύγλωσση 
ιστοσελίδα αφιερωμένη σε πληροφορίες 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων. Κατά την επιλογή των 
γλωσσών που θα είναι διαθέσιμες, τα 
κράτη μέλη πρέπει κατ’ αρχάς να λάβουν 
υπόψη τις ομάδες μετακινούμενων 
εργαζομένων που επί του παρόντος είναι 
οι πολυπληθέστερες από άποψη 
εθνικότητας σε μια δεδομένη χώρα. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
είναι εύκολα προσβάσιμες και μέσω του 
Your Europe και του EURES.

Or. pl

Τροπολογία 180
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν, μέσω των 
εθνικών σημείων επαφής σαφείς, εύκολα 
προσβάσιμες, πλήρεις, επικαιροποιημένες 
και σε πολλές γλώσσες πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν 
από το δίκαιο της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
και τα διαθέσιμα μέσα νομικής 
προστασίας και επανόρθωσης. Τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνονται επίσης να 
δημιουργήσουν μια πολύγλωσση 
ιστοσελίδα αφιερωμένη σε πληροφορίες 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων. Οι πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα αυτή πρέπει να συνδέονται με 
τις πληροφορίες σχετικά με το 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης. Οι πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
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προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES. Η επαφή, ο συντονισμός 
και η συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων σημείων επαφής ή 
φορέων εκατέρωθεν των συνόρων πρέπει 
επίσης να ενθαρρύνεται.

Or. nl

Τροπολογία 181
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων και για τα μέσα έννομης 
προστασίας που σχετίζονται με τα εν 
λόγω δικαιώματα. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

Or. en

Τροπολογία 182
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα δικαιώματα που απορρέουν 
από το δίκαιο της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. 
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προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να 
είναι εύκολα προσβάσιμες και μέσω του 
Your Europe και του EURES.

Or. ro

Τροπολογία 183
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη θέτουν υπόψη των 
ενδιαφερομένων πληροφορίες που 
σχετίζονται με τις υπόλοιπες εθνικές 
διατάξεις που αφορούν τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους 
κατά την άσκηση του δικαιώματός τους 
για ελεύθερη κυκλοφορία.

Or. en

Τροπολογία 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη παρέχουν, κατόπιν 
αιτήσεως, σαφείς, εύκολα προσβάσιμες, 
πλήρεις και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία
των εργαζομένων της ΕΕ, στους πολίτες 
τους που επιθυμούν να ασκήσουν το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας σε 
άλλο κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο IVα Παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης

Or. en

Τροπολογία 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7a 
Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών 
διατάξεων εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011 και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή 
και την τήρησή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως [….. ημερομηνία 
μεταφοράς] το αργότερο. Κοινοποιούν 
χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β 
Επιθεωρήσεις εργασίας

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση 
κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου και 
παρακολούθησης καθώς και τη 
διενέργεια αποτελεσματικών και επαρκών 
επιθεωρήσεων στο έδαφός τους με σκοπό 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις και 
τους κανόνες που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και την 
εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και 
επιβολής του.

Or. en

Τροπολογία 188
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή 
να διατηρούν διατάξεις που είναι 
ευνοϊκότερες για την προστασία της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή 
να διατηρούν διατάξεις που είναι 
ευνοϊκότερες για την προστασία της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
καλούνται να επεκτείνουν το πεδίο 
εφαρμογής των δικονομικών 
δικαιωμάτων σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους εργαζόμενους και τις 
οικογένειές τους ανεξάρτητα από το εάν 
πρόκειται για την ελεύθερη κυκλοφορία 
κατά την έννοια του άρθρου 45 ή για 
άλλους τύπους μετανάστευσης εργατικού 
δυναμικού.
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Or. en

Τροπολογία 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αρμοδιότητες των δομών και των 
φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 5, για 
την προώθηση, την ανάλυση, την 
παρακολούθηση και την υποστήριξη της 
ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων 
ή των μελών της οικογένειάς τους χωρίς 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, καλύπτουν 
επίσης το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης 
χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της 
οικογένειάς τους που ασκούν το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ 
και στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών 
τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι 
αρμοδιότητες των δομών και των φορέων 
που αναφέρονται στο άρθρο 5, για την 
προώθηση, την ανάλυση, την 
παρακολούθηση και την υποστήριξη της 
ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων 
ή των μελών της οικογένειάς τους χωρίς
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, καλύπτουν 
επίσης το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης 
χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της 
οικογένειάς τους που ασκούν το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ 
και στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών 
τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 190
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αρμοδιότητες των δομών και των 
φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 5, για 
την προώθηση, την ανάλυση, την 
παρακολούθηση και την υποστήριξη της 
ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων 
ή των μελών της οικογένειάς τους χωρίς 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, καλύπτουν 
επίσης το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης 
χωρίς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της 
οικογένειάς τους που ασκούν το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ 
και στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών 
τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι οι αρμοδιότητες των δομών και των 
φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 5, για 
την προώθηση, την ανάλυση, την 
παρακολούθηση και την υποστήριξη της 
ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων 
ή των μελών της οικογένειάς τους χωρίς 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, καλύπτουν 
επίσης τους μεθοριακούς και άλλους 
εργαζόμενους καθώς και το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας για όλους τους πολίτες της ΕΕ 
και τα μέλη της οικογένειάς τους που 
ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι αρμοδιότητες των δομών και 
φορέων του άρθρου 5 που παρέχονται 
από τα κράτη μέλη καλύπτουν επίσης 
τους αποσπασμένους εργαζόμενους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
96/71/ΕΚ.

Or. en
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Τροπολογία 192
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το αργότερο δύο χρόνια από τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, με σκοπό να 
διατυπώσει, αν χρειαστεί, τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις.

Το αργότερο δύο χρόνια από τη λήξη της 
προθεσμίας μεταφοράς, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, με σκοπό να 
διατυπώσει, αν χρειαστεί, τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ή νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 193
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εν λόγω έκθεση η Επιτροπή 
αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις πιθανές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι 
απόφοιτοι όταν μετακινούνται στην 
επικράτεια της Ένωσης για κάποιο 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή για να 
εργαστούν σε κάποια θέση προσωρινής 
απασχόλησης. 

Or. en

Τροπολογία 194
Phil Bennion
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εν λόγω έκθεση η Επιτροπή 
αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις πιθανές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι 
απόφοιτοι όταν μετακινούνται στην 
επικράτεια της Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 195
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναλύει επίσης τις πιθανές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύζυγοι 
των εργαζομένων όταν οι σύζυγοι είναι 
υπήκοοι τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 196
Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Η Επιτροπή αναλύει επίσης τις 
πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
σύζυγοι των εργαζομένων όταν οι σύζυγοι 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.

Or. en
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