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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη 
της Ένωσης για τους πολίτες των κρατών 
μελών αντλεί τη δύναμή της εν μέρει από 
τη δυνατότητα απασχόλησης οπουδήποτε 
αλλού εντός της ενιαίας αγοράς και, ως 
εκ τούτου, το δικαίωμα να ζει κανείς και 
να εργάζεται σε μια άλλη χώρα της 
Ένωσης αποτελεί βασική συνιστώσα της 
ιδιότητας του πολίτη της Ένωσης που 
αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες ως μία 
από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των πολιτών να 
εργάζονται, να σπουδάζουν ή να ζουν στο κράτος μέλος της αρεσκείας τους. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων και των οικογενειών τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται το κοινωνικό ντάμπινγκ. 
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμίας μορφής διάκριση στη χώρα όπου εργάζονται, ενώ πρέπει 
να διασφαλίζονται όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στις δημόσιες 
υπηρεσίες, την κοινωνική ασφάλιση και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης εντάχθηκαν στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το 
προοίμιο του Χάρτη, η Ένωση «τοποθετεί 
τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης 
και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης». Το κεφάλαιο 
V του Χάρτη θεσπίζει «δικαιώματα 
πολιτών», περιλαμβάνοντας στο άρθρο 45, 
το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών.

(3) Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης εντάχθηκαν στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το 
προοίμιο του Χάρτη, η Ένωση «εδράζεται 
στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες 
της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της 
ελευθερίας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης» και «τοποθετεί τον άνθρωπο 
στην καρδιά της δράσης της, 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης 
και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης». Το κεφάλαιο 
V του Χάρτη θεσπίζει «δικαιώματα 
πολιτών», περιλαμβάνοντας στο άρθρο 45, 
το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών και το 
δικαίωμα αυτό μπορεί να παρέχεται, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, σε πολίτες 
τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα 
στην επικράτεια κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes cidadãos do 
Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e diferença de 
tratamento de cidadãos a habitar numa Europa que se diz plural e multicultural.
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όσον αφορά τα δικαιώματα των 
διακινούμενων εργαζομένων και τα 
πλεονεκτήματα που έχει η κινητικότητα 
για τις οικονομίες τόσο της ΕΕ όσο και 
των κρατών μελών της, καίριος 
παράγοντας για την ουσιαστική εφαρμογή 
της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα 
αυτό είναι η ευαισθητοποίηση των 
εργαζομένων, των μελών των οικογενειών 
τους και των ενδιαφερομένων ως προς τα 
δικαιώματά τους, τις ευκαιρίες και τα 
μέσα που διατίθενται για την άσκηση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατιθέμενη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα ατομικά, κοινωνικά και εργασιακά τους 
δικαιώματα είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων στην ΕΕ.  Έχει ζωτική σημασία να ενημερώνονται σωστά οι 
πολίτες για τα δικαιώματά τους όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να 
αποφεύγονται καταστάσεις εκμετάλλευσης από τους εργοδότες.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των βιομηχανικών αλλαγών, 
των νέων εργασιακών μοντέλων και των
δημογραφικών αλλαγών στην αγορά 
εργασίας, ενώ συγχρόνως αναπτύσσει την 
απασχολησιμότητα των πολιτών και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
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κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Συγχρόνως, η 
ελεύθερη κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως 
βασική προϋπόθεση, είτε παρακινεί την 
άσκηση εκ μέρους των πολιτών ενός 
ευρέος φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιωτών και 
τουριστών ή την απασχόλησή τους και τα 
συνδικαλιστικά τους δικαιώματα ως 
εργαζομένων, διασφαλίζοντας ότι οι 
διακινούμενοι εργαζόμενοι έχουν ίση 
μεταχείριση και δεν χρησιμοποιούνται ως 
φθηνό εργατικό δυναμικό. Κατά συνέπεια, 
η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
δυνητικά μπορεί να βελτιώσει τις 
δυνατότητες των πολιτών να επωφεληθούν 
πλήρως από την ενιαία αγορά, αλλά η 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
πρέπει να συνδυάζεται με την 
κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης 
και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και να μην ερμηνεύεται 
από τους εργοδότες ως ευκαιρία μείωσης 
των αμοιβών, περικοπών της κοινωνικής 
ασφάλισης ή υποβάθμισης των 
εργασιακών συνθηκών, γενικότερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία είναι αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει το δικαίωμα των πολιτών να εργάζονται, να 
σπουδάζουν ή να ζουν στο κράτος μέλος της επιλογής τους.  Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων και των οικογενειών τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται το κοινωνικό ντάμπινγκ και 
η εκμετάλλευση των αλλοδαπών εργαζομένων και των οικογενειών τους. Πρέπει να 
διασφαλίζεται κυρίως η ίση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, την κοινωνική ασφάλιση και τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα.
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 
πολίτες της Ένωσης ως βασικό ατομικό 
δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση της αξίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, καθώς και τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν πτυχές 
της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, 
εργασίας και διαμονής στο έδαφος των 
κρατών μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από 
τους πολίτες της Ένωσης βασικό ατομικό 
δικαίωμα και ως προσωπική αναβάθμιση 
σε επαγγελματικό επίπεδο που απορρέει 
από την ιθαγένεια της Ένωσης. Ως τέτοιο 
δικαίωμα, αποδεικνύει και προωθεί μια 
καλύτερη κατανόηση της αξίας της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και τη 
συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν 
πτυχές της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα να εργάζεται κανείς, να σπουδάζει ή να ζει σε άλλη χώρα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως μέσο προσωπικής πραγμάτωσης και τελειοποίησης των επαγγελματικών 
προσόντων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να κινητροδοτηθεί και να υποστηριχθεί η δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης με δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν τα άτομα να 
εργάζονται πράγματι όπου επιθυμούν και να μην υποχρεώνονται να εγκαταλείπουν τη χώρα 
τους μόνο και μόνο γιατί δεν είναι καλή η οικονομική τους κατάσταση.
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης.

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο και ότι τα προγράμματα 
της Ένωσης που στοχεύουν στην 
προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων ή της κινητικότητας 
των εργαζομένων, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια και συχνά 
δυσκολίες που συνδέονται με την 
εθνικότητά τους, την κοινωνική και 
οικογενειακή τους κατάσταση ή την 
ιθαγένεια, λόγω απαράδεκτων νομικών 
και διοικητικών μέτρων που επιβάλλουν 
τα κράτη μέλη τα οποία δεν προβλέπονται 
από τους κανόνες της Ένωσης ή 
ερμηνεύονται κατά τρόπο αντίθετο προς 
το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τη ζωή 
και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση που διατίθεται στους πολίτες σχετικά με τα ατομικά, κοινωνικά και εργασιακά 
τους δικαιώματα είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων στην ΕΕ.  Έχει ζωτική σημασία να ενημερώνονται σωστά οι 
πολίτες για τα δικαιώματά τους όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να 
αποφεύγονται καταστάσεις εκμετάλλευσης από τους εργοδότες.
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Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, τα κράτη μέλη δεν μπορούν 
να εισάγουν, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις 
εις βάρος διακινούμενων εργαζομένων 
της Ένωσης και των οικογενειών τους 
λόγω εθνικότητας σε θέματα που 
σχετίζονται με την απασχόληση. Το 
ενωσιακό δίκαιο παρέχει στους 
διακινούμενους εργαζομένους ίση 
μεταχείριση ως προς τα φορολογικά και 
κοινωνικά ευεργετήματα, τη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τη 
δημόσια στέγαση και την πρόσβαση των 
παιδιών τους στη γενική εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia1, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Devem, por isso, ser salvaguardados todos os 
seus direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro. A igualdade de 
tratamento deve ser garantida, particularmente em matéria de acesso a serviços públicos, à 
segurança social, direitos sindicais e reagrupamento familiar.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης (11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
                                               
1 COM(2011)729 final of 11.11.2011
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κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα. Εφόσον όλοι οι πολίτες της 
Ένωσης είναι δυνητικοί δικαιούχοι του 
δικαιώματος αυτού, θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση 
της ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα. Εφόσον όλοι οι πολίτες της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στην επικράτεια κράτους μέλους, 
ή μελών οικογενειών από τρίτες χώρες 
και άλλων μελών οικογενειών (π.χ. 
σύντροφοι βάσει καταχωρημένης 
συμβίωσης) που συνοδεύουν ή 
ακολουθούν πολίτες της Ένωσης, είναι 
δυνητικοί δικαιούχοι του δικαιώματος 
αυτού, θα πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους εργαζομένους που προέρχονται από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια 
κράτους μέλους και στις οικογένειές τους πρέπει να παρέχονται τα ίδια δικαιώματα με αυτά που 
παρέχονται στους πολίτες που ζουν σε οιοδήποτε κράτος της Ένωσης. Για το λόγο αυτό, ο 
αποκλεισμός των πολιτών αυτών από το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013) θα ισοδυναμούσε 
με διάκριση και διαφορετική μεταχείριση πολιτών που ζουν σε μια Ευρώπη που θέλει να είναι 
πολυφωνική και πολυπολιτισμική.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πάντως, για να είναι σε θέση οι 
πολίτες της Ένωσης να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την 
άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, δεν επαρκεί η βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το ίδιο το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας· είναι 
σημαντικό για τους πολίτες της Ένωσης να 
είναι επίσης ενημερωμένοι για άλλα

(12) Πάντως, για να είναι σε θέση οι 
πολίτες της Ένωσης να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την 
άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, δεν επαρκεί η βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το ίδιο το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας· είναι 
σημαντικό για τους πολίτες της Ένωσης να 
είναι επίσης ενημερωμένοι για τα 
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δικαιώματα που τους διατίθενται βάσει του 
δικαίου της Ένωσης σε διασυνοριακό 
πλαίσιο. Οι πληροφορίες αυτές θα τους 
επιτρέψουν επίσης να απολαύουν πλήρως 
των δικαιωμάτων αυτών, εάν 
αποφασίσουν να κάνουν χρήση του 
δικαιώματός τους ελεύθερης 
κυκλοφορίας.

εργασιακά τους δικαιώματα που τους 
διατίθενται βάσει του εργατικού δικαίου 
της Ένωσης σε διασυνοριακό πλαίσιο. Οι 
πληροφορίες αυτές θα τους επιτρέψουν 
επίσης να απολαύουν πλήρως των 
δικαιωμάτων αυτών και να προασπίζονται 
τα εργασιακά τους δικαιώματα, χωρίς 
διακρίσεις, έτσι ώστε η ελεύθερη 
κυκλοφορία να μην μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αποτελέσει αντικείμενο 
εκμετάλλευσης με στόχο την άνιση 
μεταχείριση ή το μισθολογικό και 
κοινωνικό ντάμπινγκ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι για τα δικαιώματά τους, και ειδικότερα για τα 
εργασιακά τους δικαιώματα. Η πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τα εργασιακά 
δικαιώματα σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους εργαζομένους, ώστε 
να αποφεύγονται καταστάσεις εκμετάλλευσης από τους εργοδότες, μισθολογικές διαφορές και το 
κοινωνικό ντάμπινγκ.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α. Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να 
ενημερώνονται σχετικά με το δίκτυο 
EURES όσον αφορά την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού στην Ένωση, 
ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, και τη 
συμβολή του στην προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
σε ολόκληρη την Ένωση, με την παροχή 
πληροφοριών για όλους τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία, που επιδιώκουν να εργαστούν 
στο εξωτερικό σε άλλο κράτος μέλος, για 
τις θέσεις εργασίας, τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη 
μετανάστευση, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης και τις 
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συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των πολιτών να 
εργάζονται, να σπουδάζουν ή να ζουν όπου επιθυμούν.  Το δίκτυο EURES θα αποτελέσει όχημα 
διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες εργασίας σε άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν απτά 
οφέλη από τα δικαιώματα και τις πολιτικές 
της Ένωσης, ενώ ζουν σε άλλο κράτος 
μέλος, και η παροχή κινήτρων για την 
ενεργό συμμετοχή τους σε πολιτικά 
φόρουμ σχετικά με πολιτικές και ζητήματα 
της Ένωσης·

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν απτά 
οφέλη από τα δικαιώματα και τις πολιτικές 
της Ένωσης, ενώ ζουν και εργάζονται σε 
άλλο κράτος μέλος, και η παροχή κινήτρων 
για την ενεργό συμμετοχή τους σε πολιτικά 
φόρουμ σχετικά με πολιτικές και ζητήματα 
της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των πολιτών να 
εργάζονται, να σπουδάζουν ή να ζουν στο κράτος μέλος της αρεσκείας τους. 

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 

- η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, χωρίς διακρίσεις λόγω 
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της κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

εθνικότητας ή εθνοτικής προέλευσης,
ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους εργαζομένους που προέρχονται από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια 
κράτους μέλους και στις οικογένειές τους πρέπει να παρέχονται τα ίδια δικαιώματα με αυτά που 
παρέχονται στους πολίτες που ζουν σε οιοδήποτε κράτος της Ένωσης. Για το λόγο αυτό, ο 
αποκλεισμός των πολιτών αυτών από το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών 2013 θα ισοδυναμούσε 
με διάκριση και διαφορετική μεταχείριση πολιτών που ζουν σε μια Ευρώπη που θέλει να είναι 
πολυφωνική και πολυπολιτισμική.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- την υποστήριξη δραστηριοτήτων με 
στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω εθνικότητας προκειμένου να 
υπερνικηθούν οι προκαταλήψεις που 
έχουν αντίκτυπο στο δικαίωμα των 
πολιτών να κυκλοφορούν ελεύθερα και 
στο δικαίωμά τους να εργάζονται και να 
ζουν σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση που διατίθεται στους πολίτες σχετικά με τα ατομικά, κοινωνικά και εργασιακά 
τους δικαιώματα είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων στην ΕΕ.  Έχει ζωτική σημασία να ενημερώνονται σωστά οι 
πολίτες για τα δικαιώματά τους όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να 
αποφεύγονται καταστάσεις εκμετάλλευσης από τους εργοδότες.
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συνέδρια και εκδηλώσεις για την 
προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και τα οφέλη που απορρέουν από το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής και γενικότερα από τα 
δικαιώματα των πολιτών ως πολιτών της 
Ένωσης·

- συνέδρια και εκδηλώσεις για την 
προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και τα οφέλη που απορρέουν από το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής και γενικότερα από τα 
δικαιώματα των πολιτών ως πολιτών της 
Ένωσης, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των μελών της οικογένειας 
από τρίτες χώρες που συνοδεύουν ή
ακολουθούν πολίτες της Ένωσης που 
μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους εργαζομένους που προέρχονται από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια
κράτους μέλους και στις οικογένειές τους πρέπει να παρέχονται τα ίδια δικαιώματα με αυτά που 
παρέχονται στους πολίτες που ζουν σε οιοδήποτε κράτος της Ένωσης. Για το λόγο αυτό, ο 
αποκλεισμός των πολιτών αυτών από το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών 2013 θα ισοδυναμούσε 
με διάκριση και διαφορετική μεταχείριση πολιτών που ζουν σε μια Ευρώπη που θέλει να είναι 
πολυφωνική και πολυπολιτισμική.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
της πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Europe 
Direct και Your Europe ως βασικών 
στοιχείων ενός «ενιαίου» συστήματος 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
πολιτών της Ένωσης·

- ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
της πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Europe 
Direct, Your Europe και EURES ως 
βασικών στοιχείων ενός «ενιαίου» 
συστήματος ενημέρωσης για τα 
δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και 
ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και των οικογενειών 
τους στην οικεία χώρα απασχόλησης, 
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καθώς και πρωτοβουλίες όπως η 
«Νεολαία σε κίνηση»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των πολιτών να 
εργάζονται, να σπουδάζουν ή να ζουν όπου επιθυμούν.  Το δίκτυο EURES θα αποτελέσει όχημα 
διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες εργασίας σε άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ.


