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Τροπολογία 1
Sari Essayah

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 νομοθεσίας της 
Ένωσης, τα δικαιώματα των υπηκόων 
τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα με το 
κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με 
την ιθαγένειά τους. 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 ελάχιστες 
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 
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 
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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 2
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Rui Tavare

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 

(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 
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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.

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 3
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 4
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Με τον όρο συνθήκες εργασίας 
στην παρούσα οδηγία καλύπτονται 
τουλάχιστον η αμοιβή και η απόλυση, η 
υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, 
ο χρόνος εργασίας και η άδεια, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυουσών 
συλλογικών συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 5
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα επαγγελματικά προσόντα που 
αποκτώνται από έναν υπήκοο τρίτης χώρας 
σε ένα άλλο κράτος μέλος αναγνωρίζονται 
όπως εκείνα ενός ευρωπαίου πολίτη, και τα 
προσόντα που αποκτώνται σε τρίτη χώρα 
λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2005/36/EΚ του 

(15) Τα επαγγελματικά προσόντα που 
αποκτώνται από έναν υπήκοο τρίτης χώρας 
σε ένα άλλο κράτος μέλος αναγνωρίζονται 
όπως εκείνα ενός ευρωπαίου πολίτη, και τα 
προσόντα που αποκτώνται σε τρίτη χώρα 
λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2005/36/EΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων. Το δικαίωμα 
ίσης μεταχείρισης που παρέχεται σε 
εργαζομένους τρίτων χωρών όσον αφορά 
την αναγνώριση διπλωμάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων 
επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες εθνικές διαδικασίες δεν θίγει 
την αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
δέχονται τους εργαζομένους αυτούς 
τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 6
Alejandro Cercas

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 

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν 
ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της 
κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Οι 
διατάξεις σχετικά με την ισότητα 
μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επίσης στα 
πρόσωπα που φτάνουν σε ένα κράτος 
μέλος προερχόμενα απευθείας από τρίτη 
χώρα.



PE460.645v01-00 8/31 AM\859135EL.doc

EL

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.

Or. en

Τροπολογία 7
Ria Oomen-Ruijten

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 

(16) Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών πρέπει 
να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όσον 
αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι 
της κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Οι 
διατάξεις σχετικά με την ισότητα 
μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επίσης 
στους εργαζόμενους που φτάνουν σε ένα 
κράτος μέλος προερχόμενοι απευθείας από 
τρίτη χώρα. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία 
δεν αναγνωρίζει στους εργαζομένους 
τρίτων χωρών περισσότερα δικαιώματα 
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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.

από εκείνα που ήδη προβλέπονται στην 
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων το 
καθεστώς εξαρτάται από περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη. Η παρούσα οδηγία, 
επιπλέον, δεν πρέπει να παρέχει 
δικαιώματα όσον αφορά καταστάσεις 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της νομοθεσίας της Ένωσης, όπως π.χ. 
στην περίπτωση μελών της οικογενείας 
που διαμένουν σε τρίτη χώρα. Η παρούσα 
οδηγία παρέχει δικαιώματα μόνο για 
εκείνα τα μέλη της οικογένειας που 
επανευρίσκονται με τον εργαζόμενο 
τρίτης χώρας προκειμένου να διαμείνουν 
σε οιοδήποτε κράτος μέλος στο πλαίσιο 
της οικογενειακής επανένωσης ή για τα 
μέλη της οικογένειας που ήδη διαμένουν 
νόμιμα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 8
Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 9
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
τουλάχιστον να επιφυλάσσουν ίση 
μεταχείριση στους υπηκόους τρίτων 
χωρών που εργάζονται ή οι οποίοι, μετά 
από μια ελάχιστη περίοδο απασχόλησης, 
δηλώνονται ως άνεργοι. Τυχόν 
περιορισμοί στην ίση μεταχείριση στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να 
θίγουν τα δικαιώματα που παρέχονται 
κατ' εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, για την επέκταση 
της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη 
από τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω 
της ιθαγένειάς τους.

1 ΕΕ L 344 της 29.12.10, σελ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 10
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η ίση μεταχείριση των 
εργαζομένων τρίτων χωρών δεν καλύπτει 
μέτρα στον τομέα της επαγγελματικής 
κατάρτισης τα οποία χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο συστημάτων κοινωνικής 
αρωγής.

Or. en

Τροπολογία 11
Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 12
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για α) ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για 
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τη χορήγηση ενιαίας άδειας η οποία θα 
επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών 
να διαμένουν και να εργάζονται στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους, με στόχο 
να απλουστευθεί η εισδοχή των 
συγκεκριμένων προσώπων και να 
διευκολυνθεί ο έλεγχος τους καθεστώτος 
τους, και

τη χορήγηση ενιαίας άδειας η οποία θα 
επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών 
να διαμένουν στην επικράτεια κράτους 
μέλους χάριν εργασίας, με στόχο να 
απλουστευθούν οι διαδικασίες εισδοχής
των συγκεκριμένων προσώπων και να 
διευκολυνθεί ο έλεγχος τους καθεστώτος 
τους, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 13
Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 14
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «εργαζόμενος τρίτης χώρας»: κάθε 
υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει 

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

δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους, 
διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί 
άδεια εργασίας στο πλαίσιο έμμισθης 
σχέσης δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
και/ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική 
του εν λόγω κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 15
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) σε οιονδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας 
εκτός εάν προσφέρεται υψηλότερο 
επίπεδο δικαιωμάτων σε άλλη νομοθεσία 
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 16
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 17
Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 18
Ria Oomen-Ruijten

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) οι οποίοι είναι αποσπασμένοι για όσο 
χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι και 
υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ·

Or. en

Τροπολογία 19
Sari Essayah

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) είναι αποσπασμένοι, για όσο χρονικό 
διάστημα είναι αποσπασμένοι·

Or. en
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Τροπολογία 20
Gesine Meissner

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) είναι αποσπασμένοι, για όσο χρονικό 
διάστημα είναι αποσπασμένοι·

Or. en

Τροπολογία 21
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών απολαύουν 
ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς 
εργαζομένους τουλάχιστον όσον αφορά:

Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, 
στοιχεία β και γ, απολαύουν ίσης 
μεταχείρισης με τους ημεδαπούς 
εργαζομένους του κράτους μέλους στο 
οποίο διαμένουν όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 22
Jean Lambert

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 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας μετανάστης όπως και κάθε άλλος εργαζόμενος πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει και 
να αλλάζει εργοδότη, όπως ορίζεται στη Σύμβαση 143 της ΔΟΕ (Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας). 

Τροπολογία 23
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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 24
Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της 

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

απόλυσης καθώς και της υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, του 
χρόνου εργασίας, της αδείας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συλλογικές 
συμβάσεις· 

Or. en

Τροπολογία 25
Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 26
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τους κλάδους της κοινωνικής ε) τους κλάδους της κοινωνικής 
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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·

ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 883/2004·

Or. en

Τροπολογία 27
Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 28
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 29
Alejandro Cercas

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.

Or. en

Τροπολογία 30
Ria Oomen-Ruijten

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, όπως προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία. Η παρούσα παράγραφος 
ισχύει υπό την επιφύλαξη της ελευθερίας 
των συμβάσεων σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο·

Or. en
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Τροπολογία 31
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο (η α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) συμβουλευτικές υπηρεσίες που 
παρέχονται από γραφεία ευρέσεως 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 32
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απαιτώντας απόδειξη για 
ικανοποιητική γνώση της γλώσσας 
προκειμένου να χορηγήσουν πρόσβαση 
στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Η 
πρόσβαση στις πανεπιστημιακές σπουδές 
μπορεί να εξαρτηθεί από ειδικά 
εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 33
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απαιτώντας απόδειξη για τη δέουσα
γνώση της γλώσσας προκειμένου να 
χορηγήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ή 
την κατάρτιση. Η πρόσβαση στις 
πανεπιστημιακές σπουδές μπορεί να 
εξαρτηθεί από ειδικά εκπαιδευτικά 
προαπαιτούμενα·

α) σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
στοιχείο (γ):

- περιορίζοντας την εφαρμογή της στους 
εργαζομένους τρίτων χωρών που 
κατέχουν θέση απασχόλησης·
- αποκλείοντας τους εργαζομένους τρίτων 
χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην 
επικράτειά τους σύμφωνα με την οδηγία 
2004/114/ΕΚ·
- αποκλείοντας επιδόματα και δάνεια 
σπουδών και διαβίωσης ή άλλα 
επιδόματα και δάνεια·
- ορίζοντας ειδικές προϋποθέσεις 
περιλαμβανομένης της γνώσης της 
γλώσσας και της πληρωμής των 
διδάκτρων, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, όσον αφορά την πρόσβαση 
στην πανεπιστημιακή και τριτοβάθμια
εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση που δεν συνδέεται άμεσα με τη 
συγκεκριμένη επαγγελματική 
δραστηριότητα·

Or. en
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Τροπολογία 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιορίζοντας τα δικαιώματα που 
χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, σημείο γ) όσον αφορά τις υποτροφίες 
σπουδών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιορίζοντας τα δικαιώματα που 
χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, σημείο γ) όσον αφορά τις υποτροφίες 
σπουδών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιορίζοντας τα δικαιώματα που 
χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 

διαγράφεται
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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·

Or. en

Τροπολογία 37
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

Τροπολογία 38
Alejandro Cercas

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
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Τροπολογία 39
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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 40
Ria Oomen-Ruijten

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 41
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, σημείο α), στους εργαζόμενους τρίτων 
χωρών που κατέχουν θέση απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 42
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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 43
Jean Lambert

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
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Τροπολογία 44
Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 45
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) τα δικαιώματα που χορηγούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο ε), 
στους εργαζόμενους τρίτων χωρών 
μπορούν να περιορισθούν μόνο για 
εκείνους που έχουν απασχοληθεί για 
περίοδο μικρότερη των 6 μηνών και δεν 
μπορούν να περιορισθούν για εκείνους 
που έχουν δηλωθεί ως άνεργοι.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1, 
στοιχείο (ε) που αφορά τις οικογενειακές 
παροχές δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους 
τρίτων χωρών στους οποίους είτε έχει 
χορηγηθεί άδεια να εργαστούν στην 
επικράτεια κράτους μέλους για χρονικό 
διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών είτε
έχουν γίνει δεκτοί χάριν σπουδών ή σε 
υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους 
έχει επιτραπεί να εργάζονται βάσει 
θεώρησης διαβατηρίου·
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Or. en

Τροπολογία 46
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) περιορίζοντας τα δικαιώματα που 
χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, σημείο ε), στους εργαζόμενους τρίτων 
χωρών, αλλά χωρίς να περιορίζονται τα 
δικαιώματα αυτά για τους εργαζομένους 
τρίτων χωρών που κατέχουν θέση 
απασχόλησης ή που έχουν απασχοληθεί 
για ελάχιστη περίοδο 6 μηνών και που 
έχουν δηλωθεί ως άνεργοι. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι 
η παράγραφος 1, στοιχείο (ε) που αφορά 
τις οικογενειακές παροχές δεν 
εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών 
στους οποίους είτε έχει χορηγηθεί άδεια 
να εργαστούν στην επικράτεια κράτους 
μέλους για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο 
των έξι μηνών είτε έχουν γίνει δεκτοί 
χάριν σπουδών ή σε υπηκόους τρίτων 
χωρών στους οποίους έχει επιτραπεί να 
εργάζονται βάσει θεώρησης διαβατηρίου·

Or. en

Τροπολογία 47
Gesine Meissner

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, στοιχείο ε), στους εργαζόμενους τρίτων 
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χωρών που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
εξαιρουμένων των επιδομάτων ανεργίας.

χωρών, αλλά χωρίς να περιορίζονται τα 
δικαιώματα αυτά για τους εργαζομένους 
που κατέχουν θέση απασχόλησης ή που 
έχουν απασχοληθεί για ελάχιστη περίοδο 
6 μηνών και που έχουν δηλωθεί ως 
άνεργοι.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1, 
στοιχείο (ε) που αφορά τις οικογενειακές 
παροχές δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους 
τρίτων χωρών στους οποίους είτε έχει 
χορηγηθεί άδεια να εργαστούν στην 
επικράτεια κράτους μέλους για χρονικό 
διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών είτε 
έχουν γίνει δεκτοί χάριν σπουδών ή σε 
υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους 
έχει επιτραπεί να εργάζονται βάσει 
θεώρησης διαβατηρίου·

Or. en

Τροπολογία 48
Ria Oomen-Ruijten

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
στοιχείο εα) 
περιορίζοντας την εφαρμογή της σε 
περιπτώσεις στις οποίες ο 
καταχωρισμένος ή o συνήθης τόπος 
διαμονής των μελών της οικογένειας 
εργαζόμενου τρίτης χώρας για τα οποία 
αιτείται τα πλεονεκτήματα, βρίσκεται 
εντός της επικράτειας του οικείου 
κράτους μέλους.

Or. en
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Τροπολογία 49
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 50
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που 
μετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι 
επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων που 
διαμένουν σε τρίτες χώρες και που έλκουν 
τα δικαιώματά τους από αυτούς, 
λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις 
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γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που
δικαιούνται βάσει της προηγούμενης 
απασχόλησης του εργαζομένου και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που ορίζεται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 υπό τις ίδιες συνθήκες και με 
τον ίδιο συντελεστή όπως και οι πολίτες 
των οικείων κρατών μελών όταν 
μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα. εάν για 
οιονδήποτε λόγο οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης ή οι ειδικές συνταξιοδοτικές 
εισφορές δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη 
θεμελίωση συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων ή την ενδεχόμενη πληρωμή 
τους, πρέπει να επιστραφούν πριν από την 
αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας· 

Or. en

Αιτιολόγηση
Μπορεί να θεωρηθεί διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων εάν απαιτηθεί από αυτούς να 
συνεισφέρουν σε συνταξιοδοτικά καθεστώτα (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών συντάξεων) 
σε περιπτώσεις που είναι σαφές ότι δεν θα προκύψει πλεονέκτημα.

Τροπολογία 51
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που 
μετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι 
επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων που 
διαμένουν σε τρίτη χώρα και που έλκουν 
τα δικαιώματά τους από αυτούς, 
λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που 
δικαιούνται βάσει της προηγούμενης 
απασχόλησης του εργαζομένου και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που ορίζεται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004.

Or. en



AM\859135EL.doc 31/31 PE460.645v01-00

EL

Τροπολογία 52
Alejandro Cercas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των 
αρχών που περιλαμβάνονται στον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης 
Οκτωβρίου 1961 και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση σχετικά με το νομικό καθεστώς 
των διακινούμενων εργαζόμενων της 
24ης Νοεμβρίου 1977. 

Or. en


