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Τροπολογία 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Ελλείψει οριζόντιας κοινοτικής 
νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων 
τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα με το 
κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με 
την ιθαγένειά τους. Δεν απολαμβάνουν τα 
ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του 
κράτους μέλους ή με τους άλλους 
ευρωπαίους πολίτες. Με σκοπό να 
συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής 
πολιτικής μετανάστευσης, να συμπληρωθεί 
το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη 
μετανάστευση και να μειωθεί η ανισότητα 
δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων 
τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί 
σύνολο δικαιωμάτων εξειδικεύοντας 
κυρίως τους τομείς στους οποίους η 
ισότητα μεταχείρισης με τους ημεδαπούς 
εργαζομένους πρέπει να κατοχυρώνεται 
για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, 
χωρίς όμως να έχουν ακόμα αποκτήσει το 
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. 
Στόχος είναι να δημιουργηθούν ισότιμες 
συνθήκες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται 
νόμιμα σε ένα κράτος μέλος συμβάλλουν, 
με την εργασία τους και τους φόρους που 
καταβάλλουν, στην ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφάλειας 
απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που 
μπορεί να ασκείται μεταξύ ημεδαπών 
εργαζομένων και μεταναστών 
εργαζομένων λόγω της εκμετάλλευσης 
αυτών των τελευταίων. Ως «εργαζόμενος 
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τρίτης χώρας» ορίζεται, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 στοιχείο β της παρούσας 
οδηγίας, με την επιφύλαξη της ερμηνείας 
της έννοιας της σχέσης εργασίας σε άλλες 
νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ, κάθε 
υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει 
δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους, 
διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί 
άδεια εργασίας στα πλαίσια έμμισθης 
σχέσης σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και/ή σύμφωνα με την εθνική 
πρακτική του εν λόγω κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ελλείψει οριζόντιας κοινοτικής 
νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων 
τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα με το 
κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με 
την ιθαγένειά τους. Δεν απολαμβάνουν τα 
ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του 
κράτους μέλους ή με τους άλλους 
ευρωπαίους πολίτες. Με σκοπό να 
συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής 
πολιτικής μετανάστευσης, να συμπληρωθεί 
το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη 
μετανάστευση και να μειωθεί η ανισότητα 
δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των 

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

ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων 
τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί 
σύνολο δικαιωμάτων εξειδικεύοντας 
κυρίως τους τομείς στους οποίους η 
ισότητα μεταχείρισης με τους ημεδαπούς 
εργαζομένους πρέπει να κατοχυρώνεται 
για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, 
χωρίς όμως να έχουν ακόμα αποκτήσει το 
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. 
Στόχος είναι να δημιουργηθούν ισότιμες 
συνθήκες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να αναγνωρισθεί η συμβολή των 
υπηκόων τρίτων χωρών στην ευρωπαϊκή 
κοινωνία και στην καταπολέμηση του 
αθέμιτου ανταγωνισμού που μπορεί να 
ασκείται μεταξύ ημεδαπών εργαζομένων 
και μεταναστών εργαζομένων λόγω της 
εκμετάλλευσης αυτών των τελευταίων·

Or. en

Τροπολογία 18
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ελλείψει οριζόντιας κοινοτικής 
νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων 
τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα με το 
κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με 
την ιθαγένειά τους. Δεν απολαμβάνουν τα 
ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του 
κράτους μέλους ή με τους άλλους 
ευρωπαίους πολίτες. Με σκοπό να 
συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής 
πολιτικής μετανάστευσης, να συμπληρωθεί 

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

το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη 
μετανάστευση και να μειωθεί η ανισότητα 
δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων 
τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί 
σύνολο δικαιωμάτων εξειδικεύοντας 
κυρίως τους τομείς στους οποίους η 
ισότητα μεταχείρισης με τους ημεδαπούς 
εργαζομένους πρέπει να κατοχυρώνεται 
για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, 
χωρίς όμως να έχουν ακόμα αποκτήσει το 
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. 
Στόχος είναι να δημιουργηθούν ισότιμες 
συνθήκες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται 
νόμιμα σε ένα κράτος μέλος συμβάλλουν, 
με την εργασία τους και τους φόρους που 
καταβάλλουν, στην ανάπτυξη της νόμιμης 
αγοράς εργασίας και της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, καθώς και να δημιουργηθεί 
ένας μηχανισμός ασφάλειας απέναντι στον 
αθέμιτο ανταγωνισμό που μπορεί να 
ασκείται μεταξύ ημεδαπών εργαζομένων 
και μεταναστών εργαζομένων λόγω της 
εκμετάλλευσης αυτών των τελευταίων.

Or. en

Τροπολογία 19
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της 
κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από 
τον κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1408/1971 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της 
κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 
2003, για την επέκταση των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές 
μόνον λόγω της ιθαγενείας τους επεκτείνει 
τις διατάξεις του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
1408/1971 στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι οποίοι βρίσκονται σε 
διασυνοριακή κατάσταση (το καθεστώς 
τους εξαρτάται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη). Οι διατάξεις σχετικά με την 
ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται 
επίσης στα πρόσωπα που φτάνουν σε ένα 
κράτος μέλος προερχόμενα απευθείας από 
τρίτη χώρα. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία 
δεν αναγνωρίζει περισσότερα δικαιώματα 
από εκείνα που ήδη προβλέπονται στην 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων το 
καθεστώς εξαρτάται από περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη.

Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 859/2003 του
Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την 
επέκταση των διατάξεων του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους 
τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται 
ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω 
της ιθαγενείας τους επεκτείνει τις διατάξεις 
του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/1971 
στους υπηκόους τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι οποίοι βρίσκονται σε διασυνοριακή 
κατάσταση (το καθεστώς τους εξαρτάται 
από περισσότερα του ενός κράτη μέλη). Οι 
διατάξεις σχετικά με την ισότητα 
μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επίσης στα 
πρόσωπα που φτάνουν σε ένα κράτος 
μέλος προερχόμενα απευθείας από τρίτη 
χώρα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση με την ενημέρωση του σχετικού κανονισμού: δεν θα πρέπει να 
προτρέχουμε όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις στην παρούσα αιτιολογική σκέψη.
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Τροπολογία 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της 
κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από 
τον κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1408/1971 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 
2003, για την επέκταση των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές 
μόνον λόγω της ιθαγενείας τους επεκτείνει 
τις διατάξεις του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
1408/1971 στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι οποίοι βρίσκονται σε 
διασυνοριακή κατάσταση (το καθεστώς 
τους εξαρτάται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη). Οι διατάξεις σχετικά με την 
ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται 
επίσης στα πρόσωπα που εισέρχονται σε 
ένα κράτος μέλος προερχόμενα απευθείας 
από τρίτο κράτος, επιτρέποντας όμως 
στα κράτη μέλη να περιορίσουν την ίση 
μεταχείριση στα πρόσωπα που κατέχουν 
ήδη θέση απασχόλησης. Εντούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν αναγνωρίζει 
περισσότερα δικαιώματα από εκείνα που 
ήδη προβλέπονται στην ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης για τους υπηκόους 
τρίτων χωρών των οποίων το καθεστώς 
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εξαρτάται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη ούτε περιορίζει την εξουσία 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
οργάνωση των οικείων συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισής και τον καθορισμό 
των όρων συμμετοχής στο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης. Εξ άλλου, η 
παρούσα οδηγία δεν θα έπρεπε να 
παραχωρεί δικαιώματα για καταστάσεις 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της νομοθεσίας της ΕΕ όπως λ.χ. στην 
περίπτωση μελών οικογενείας που 
διαμένουν σε τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το φως του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας (π.χ. καλύπτει πρόσωπα που εισέρχονται σε ένα 
κράτος μέλος με σκοπό την απασχόληση αλλά και εκείνα των οποίων η άδεια διαμονής τους 
τους επιτρέπει να εργάζονται) είναι εξαιρετικά σημαντικό στο άρθρο 12 να γίνεται αναφορά της 
ύπαρξης συστημάτων ασφάλισης βάσει του τόπου κατοικίας, με την διατήρηση της δυνατότητας 
των κρατών μελών να περιορίζουν την παροχή ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση σε όσους κατέχουν ήδη θέση απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές 
και βαθιές τροποποιήσεις των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης βάσει του τόπου κατοικίας.

Τροπολογία 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της 
κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από 
τον κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1408/1971 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης 

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της 
κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Οι 
διατάξεις σχετικά με την ισότητα 
μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική 
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Μαΐου 2003, για την επέκταση των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι 
οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις 
διατάξεις αυτές μόνον λόγω της 
ιθαγενείας τους επεκτείνει τις διατάξεις 
του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/1971 
στους υπηκόους τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι οποίοι βρίσκονται σε 
διασυνοριακή κατάσταση (το καθεστώς 
τους εξαρτάται από περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη). Οι διατάξεις σχετικά με την 
ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται 
επίσης στα πρόσωπα που φτάνουν σε ένα 
κράτος μέλος προερχόμενα απευθείας από 
τρίτη χώρα. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία 
δεν αναγνωρίζει περισσότερα δικαιώματα 
από εκείνα που ήδη προβλέπονται στην 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων το 
καθεστώς εξαρτάται από περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη.

ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επίσης στα 
πρόσωπα που φτάνουν σε ένα κράτος 
μέλος προερχόμενα απευθείας από τρίτη 
χώρα. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία δεν 
αναγνωρίζει περισσότερα δικαιώματα από 
εκείνα που ήδη προβλέπονται στην 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων το 
καθεστώς εξαρτάται από περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η νέα νομοθεσία σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα 
περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) 883/2004.

Τροπολογία 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η νομοθεσία της ΕΕ δεν περιορίζει 
την εξουσία των κρατών μελών όσον 
αφορά την οργάνωση των οικείων 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
Ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ, 
έγκειται στη νομοθεσία του κάθε κράτους 
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μέλους ο καθορισμός τόσο των όρων υπό 
τους οποίους θα χορηγούνται τα 
επιδόματα της κοινωνικής ασφάλισης, 
όσο και του ύψους αυτών των 
επιδομάτων και της διάρκειας χορήγησής 
τους. Ωστόσο, όταν ασκούν αυτήν την 
εξουσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την νομοθεσία της 
ΕΕ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
καλύπτονται από αυτήν την οδηγία θα 
πρέπει να πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται από τη νομοθεσία του 
εκάστοτε κράτους μέλους όσον αφορά τη 
συμμετοχή στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης ή το δικαίωμα χορήγησης 
κάποιου επιδόματος.

Or. en

Τροπολογία 23
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α)Τα κράτη μέλη πρέπει να κυρώσουν 
τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία 
των δικαιωμάτων όλων των 
διακινούμενων εργαζομένων και των 
μελών των οικογενειών τους, την οποία 
ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 
1990.

Or. en
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Τροπολογία 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 25
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ, για 
όσο χρονικό διάστημα είναι 
αποσπασμένοι· δεν θίγει την αρμοδιότητα 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
πρόσβαση και την εισδοχή υπηκόων 
τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας τους. 
Η εν λόγω οδηγία δεν περιορίζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
διατηρούν ή να καθορίζουν ειδικούς 
εθνικούς κανόνες περί μετανάστευσης 
προσανατολισμένους στην αγορά·

Or. de
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 27
Pascale Gruny

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τις συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της 
απόλυσης καθώς και της υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, του 
χρόνου εργασίας, της άδειας μετ’ 
αποδοχών, των πειθαρχικών 
διαδικασιών·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης

Τροπολογία 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) Οι κλάδοι της κοινωνικής ασφάλισης 
όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η νέα νομοθεσία σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα 
περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) 883/2004.
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Τροπολογία 29
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
που αφορούν τους κλάδους της 
κοινωνικής ασφάλισης όπως καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. 
Επίσης, ο συνοδευτικός κανονισμός που 
επεκτείνει τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
καλύπτονται ήδη από τις συγκεκριμένες 
διατάξεις μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους 
και που διαμένουν νόμιμα σε 
διασυνοριακή κατάσταση εντός της ΕΕ 
εφαρμόζεται ανάλογα·

Or. en

Τροπολογία 30
Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 31
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) περιορίζοντας τα δικαιώματα που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου σύμφωνα με το εθνικό 
τους δίκαιο· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι τα κράτη μέλη 
εκείνα που αποφασίζουν σχετικά με τον ορισμό κανόνων για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων 
των υπηκόων τρίτων χωρών. Ωστόσο, θα πρέπει να περιληφθεί στην οδηγία κάποια διάταξη 
τουλάχιστον που να δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να περιορίζουν τα δικαιώματα που 
ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. 

Τροπολογία 32
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
την ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς 
εργαζομένους:

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν 
την ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς 
εργαζομένους αποκλειστικά στις εξής 
περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
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Zimmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en



PE440.019v01-00 18/20 AM\810515EL.doc

EL

Τροπολογία 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) περιορίζοντας τα δικαιώματα που 
χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, σημεία α), β) και ζ), στους 
εργαζόμενους τρίτων χωρών που 
κατέχουν θέση απασχόλησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιορίζοντας τα δικαιώματα που 
χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, σημείο ε), στους εργαζόμενους τρίτων 

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

επιδομάτων ανεργίας για εκείνους των 
οποίων το δικαίωμα βασίζεται σε 
προηγούμενη εργασία στο εν λόγω κράτος 
μέλος, στους υπηκόους τρίτων χωρών που 
κατέχουν θέση απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το φως του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας (π.χ. καλύπτει πρόσωπα που εισέρχονται σε ένα 
κράτος μέλος με σκοπό την απασχόληση αλλά και εκείνα των οποίων η άδεια διαμονής τους 
τους επιτρέπει να εργάζονται) είναι εξαιρετικά σημαντικό στο άρθρο 12 να γίνεται αναφορά της 
ύπαρξης συστημάτων ασφάλισης βάσει του τόπου κατοικίας, με την διατήρηση της δυνατότητας 
των κρατών μελών να περιορίζουν την παροχή ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση σε όσους κατέχουν ήδη θέση απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές 
και βαθιές τροποποιήσεις των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης βάσει του τόπου κατοικίας.

Τροπολογία 38
Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 39
Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en


