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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια χαιρετίζει τους στόχους της παρούσας πρότασης, με την οποία η Επιτροπή 
ανταποκρίνεται στην εντολή της παρέχοντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της 
περαιτέρω ενίσχυσης των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ 
και τρίτων χωρών. Πιστεύει ότι η παρούσα πρόταση λειτουργεί ως βάση που πρέπει να 
εμπλουτιστεί περαιτέρω με εκτενή διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Ο στόχος της είναι να 
προωθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μεταφορά δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, καθώς 
και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ενώ, ταυτόχρονα, να προσφέρει εγγυήσεις για την 
εξασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης των διαφόρων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών. Η 
συντάκτρια θεωρεί ότι η βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι 
ουσιώδους σημασίας για την κατάρτιση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ και 
για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής υποβάλλεται υπό μορφή οδηγίας για την τροποποίηση 
και την αναδιατύπωση των οδηγιών 2004/114/ΕΚ και 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου. 
Επικαιροποιεί το πολιτικό πλαίσιο και επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ορθό τρόπο τους 
κινδύνους και τις ελλείψεις που επισημαίνονται στις εκθέσεις εφαρμογής των δύο οδηγιών, 
με στόχο τη βελτιστοποίηση των οφελών. 

Η τροποποιημένη και αναδιατυπωμένη πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη βελτίωση των 
διατάξεων για τους ερευνητές, σπουδαστές, μαθητές, άμισθους ασκούμενους και εθελοντές 
από τρίτες χώρες. Επιπλέον, αποσκοπεί στην εφαρμογή κοινών διατάξεων σε δύο νέες 
κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών: τους έμμισθους ασκούμενους και τους εσωτερικούς 
άμισθους βοηθούς (au pair), για τους οποίους δεν υπάρχει ακόμη νομικά αποδεκτή κοινή 
ρύθμιση.

Η ανάγκη βελτίωσης και αναδιατύπωσης της οδηγίας ενισχύεται από τις τρέχουσες 
περιστάσεις και προκλήσεις· η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές διαρθρωτικές 
προκλήσεις τόσο δημογραφικές όσο και οικονομικές. Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας 
αναμένεται να αρχίσει να συρρικνώνεται κατά τα προσεχή έτη, ενώ οι παρατηρούμενες 
τάσεις αύξησης της απασχόλησης, με έμφαση στο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, θα 
εξακολουθούν να υπάρχουν. Η ΕΕ αντιμετωπίζει επίσης μια κατάσταση «επείγουσας 
ανάγκης καινοτομίας». H Ευρώπη δαπανά κάθε χρόνο για την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) 
0,8% του ΑΕγχΠ λιγότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ και 1,5% λιγότερο σε σχέση με την Ιαπωνία. 
Αν και η αγορά της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη του κόσμου, παραμένει κατακερματισμένη και 
δεν είναι αρκετά φιλική στην καινοτομία. Για να εκπληρώσει τον στόχο της αύξησης των 
επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και την εμβληματική πρωτοβουλία 
«Ένωση καινοτομίας» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Ευρώπη χρειάζεται κατ’ εκτίμηση 
ένα επιπλέον εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης στον κλάδο της έρευνας. Η μετανάστευση 
από χώρες εκτός της ΕΕ αποτελεί μια πηγή εισροής ατόμων υψηλής ειδίκευσης και οι 
ερευνητές από τρίτες χώρες αποτελούν, συγκεκριμένα, την πιο περιζήτητη ομάδα. Η ΕΕ 
μπορεί να προσελκύσει με ενεργό τρόπο καλά καταρτισμένους εργαζόμενους και ανθρώπινο 
δυναμικό ώστε να αντιμετωπίσει τις ανωτέρω προκλήσεις. Η προώθηση των διαπροσωπικών 
επαφών και της κινητικότητας αποτελεί μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως έναντι 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ή των στρατηγικών εταίρων της ΕΕ. 
Επιτρέποντας σε υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις μέσω μιας 
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περιόδου άσκησης στην Ευρώπη, ενθαρρύνει την «κυκλοφορία εγκεφάλων» και υποστηρίζει 
τη συνεργασία με τρίτες χώρες, πράγμα που ωφελεί τόσο τις χώρες αποστολής όσο και τις 
χώρες υποδοχής. Η παγκοσμιοποίηση απαιτεί ενισχυμένες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων 
της ΕΕ και των ξένων αγορών, ενώ οι μετακινήσεις των ασκουμένων και των εσωτερικών 
άμισθων βοηθών ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, οδηγώντας σε 
αμοιβαίο εμπλουτισμό για τους μετανάστες, τη χώρα καταγωγής και τη χώρα υποδοχής, και 
σε καλύτερη αμοιβαία εξοικείωση μεταξύ των πολιτισμών. 

Η συντάκτρια εκφράζει τις ανησυχίες της για το γεγονός ότι, ελλείψει σαφούς νομικού 
πλαισίου, υπάρχει πιθανός κίνδυνος εκμετάλλευσης στον οποίο εκτίθενται ιδιαίτερα οι 
έμμισθοι ασκούμενοι, οι ερευνητές και οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί, με τον επακόλουθο 
κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού, και πιστεύει ότι οι εν λόγω ανησυχίες πρέπει να εξεταστούν 
και να αντιμετωπιστούν επαρκώς. 

Η συντάκτρια χαιρετίζει τον συνολικό στόχο της πρότασης της Επιτροπής να προσφέρει ένα 
συνεκτικό νομικό πλαίσιο που απευθύνεται συγκεκριμένα στις διάφορες ομάδες που 
μεταβαίνουν στην Ένωση από τρίτες χώρες. Αντιλαμβάνεται πλήρως τον σκοπό της 
απλούστευσης και του εξορθολογισμού των ισχυουσών διατάξεων για τις διάφορες ομάδες σε 
μία ενιαία πράξη. Τονίζει, ωστόσο, την πολυπλοκότητα του έργου αυτού, καθώς υπάρχουν 
πολύ περισσότερες πρόσθετες διαφορές μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών υπηκόων τρίτων 
χωρών σε σύγκριση με τα λίγα κοινά χαρακτηριστικά τους. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια 
προτείνει μερικές αλλαγές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την πρόταση και να 
στηρίξουν τους στόχους της.

Τροποποιήσεις 

Η συντάκτρια εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής από την άποψη της απασχόλησης. Το 
κείμενο που προτείνει η Επιτροπή είναι ασαφές και ευνοεί τις γενικεύσεις, αναμειγνύοντας 
διάφορες σχέσεις απασχόλησης που ισχύουν υπό διαφορετικούς όρους για τους έμμισθους 
ασκούμενους, τους ερευνητές, τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς και τους σπουδαστές. 
Επιπλέον, δεν κάνει σαφείς διακρίσεις και αναφορές για την ενίσχυση της σχέσης 
απασχόλησης των εν λόγω ομάδων όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας, την κοινωνική 
ασφάλιση και την κοινωνική προστασία. 

Ως εκ τούτου, η συντάκτρια αντιμετώπισε ένα διπλό δίλημμα:

α) να ζητήσει τη διαγραφή των έμμισθων ασκούμενων, των ερευνητών και των εσωτερικών 
άμισθων βοηθών από την παρούσα οδηγία, υποβάλλοντας μια οριζόντια τροπολογία 
συνοδευόμενη από αιτιολόγηση και ζητώντας από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις 
κατηγορίες αυτές σε διαφορετική οδηγία ή οδηγίες. Στο άρθρο 2, η συντάκτρια προτείνει να 
εξαιρεθούν για λόγους σαφήνειας όλες οι κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που 
καλύπτονται ήδη από άλλες ισχύουσες οδηγίες (έμμισθοι ασκούμενοι-άτομα που έχουν 
αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς, κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ, εποχιακοί και αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι). 

β) η εναλλακτική λύση ήταν η τροποποίηση του κειμένου της αναδιατυπωμένης οδηγίας, 
συμπληρώνοντας όλα τα πιθανά κενά ώστε να παρασχεθεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
εναρμόνισης, παρόμοιο και σύμφωνο με τις οδηγίες που έχουν ήδη εγκριθεί (μπλε κάρτα, 
ενιαία άδεια) ή που βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση (ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις, 
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εποχιακοί εργαζόμενοι). Η συντάκτρια κατέληξε σε αυτήν την επιλογή.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει διευρύνει, ως γνωστόν, το κοινωνικό και οικονομικό 
χάσμα μεταξύ των κρατών μελών της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης, οδηγώντας σε 
διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές στην ΕΕ. Οι μεταναστευτικές ροές θέτουν 
μεγάλο πρόβλημα στο πλαίσιο αυτό, δημιουργώντας επιπλέον οικονομικό βάρος όταν δεν 
ρυθμίζονται επαρκώς.

Δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών της αγοράς εργασίας σε πολλά κράτη μέλη και των 
υφιστάμενων προβλημάτων του κοινωνικού ντάμπιγκ στην εσωτερική αγορά, ο στόχος της 
συντάκτριας είναι διπλός: η ενίσχυση των αγορών εργασίας ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
ανταπόκριση στις δεξιότητες που ελλείπουν και η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων από το εσωτερικό της ΕΕ 
και από τρίτες χώρες. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για ένα ελάχιστο 
επίπεδο προστασίας και να διασφαλιστούν ταυτόχρονα οι συνθήκες για την είσοδο 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.  Η συντάκτρια υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες για 
μια καλά διαχειριζόμενη και προδραστική μεταναστευτική πολιτική με στόχο την 
προσέλκυση υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση στην ΕΕ. Πιστεύει, ωστόσο, ότι οι 
προτάσεις για τη συμπερίληψη στις υποχρεωτικές κατηγορίες των διατάξεων για τους 
έμμισθους ασκούμενους και τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς πρέπει να βασίζονται σε 
ένα ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει την κοινωνική προστασία και την ίση 
μεταχείριση. Περαιτέρω διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των μελών 
της οικογενείας επιλέξιμων προσώπων ή άλλες διατάξεις για την παράταση του καθεστώτος 
διαμονής ερευνητών μετά την ολοκλήρωση των τρεχουσών δραστηριοτήτων τους πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και να μην θίγουν την ικανότητα των 
κρατών μελών να ρυθμίζουν τα εν λόγω ζητήματα.

Εξάλλου, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι τα τρέχοντα επίπεδα ανεργίας σε 
πολλά κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομική κρίση, 
η οποία αναγκάζει τους υπηκόους της ΕΕ να αναζητούν εργασία εκτός των συνόρων της.

Η συντάκτρια προέβη σε πολλές τροποποιήσεις στις αιτιολογικές σκέψεις, ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών απολαμβάνουν ίσα κοινωνικά δικαιώματα 
(αιτιολογική σκέψη 7), ότι ενθαρρύνεται η «κυκλοφορία εγκεφάλων» και αποφεύγεται η 
διαρροή επιστημονικού δυναμικού (αιτιολογική σκέψη 8α). Άλλες τροπολογίες αποσκοπούν 
στην αποσαφήνιση της αμοιβαιότητας και της νομικής βάσης των συμφωνιών υποδοχής για 
τους ερευνητές (αιτιολογική σκέψη 9α), μεταφέροντας τη διατύπωση των υφιστάμενων 
οδηγιών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ενότητα των μελών της οικογενείας των 
ερευνητών (αιτιολογική σκέψη 11) και καθορίζοντας τις προϋποθέσεις για τη συμπερίληψη 
των διδακτορικών σπουδαστών ως ερευνητών (αιτιολογική σκέψη 12). Με μια σειρά 
συμπληρωματικών τροπολογιών αντιμετωπίζονται τα ακόλουθα ζητήματα: κατώτατα όρια 
μισθού (αιτιολογική σκέψη 12α)· το καθεστώς των εσωτερικών άμισθων αμοιβών 
(αιτιολογικές σκέψεις 19, 21, 22)· οι συμβάσεις απασχόλησης (αιτιολογική σκέψη 23)· η 
οικονομική κατάσταση του αιτούντος και τα συναφή τέλη για την επεξεργασία των αιτήσεων 
και τη χορήγηση αδειών (αιτιολογική σκέψη 25)· οι προϋποθέσεις παράτασης της περιόδου 
διαμονής σε ένα νέο κράτος μέλος (αιτιολογική σκέψη 31)· η πρόσβαση των σπουδαστών 
στην αγορά εργασίας (αιτιολογικές σκέψεις 33, 33α, 33β, 33γ)· οι προϋποθέσεις πρόσβασης 
των σπουδαστών/ερευνητών στην αγορά εργασίας (αιτιολογική σκέψη 34). 
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Η συντάκτρια της EMPL εστίασε κατά κύριο λόγο σε καίρια ζητήματα που περιλαμβάνονται 
στα άρθρα 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 31 (καθώς η προθεσμία για την υποβολή 
της παρούσας γνωμοδότησης ήταν πολύ πιεστική). 

Στο άρθρο 3 δίδεται έμφαση στην αποσαφήνιση των ορισμών αναφορικά με τους «έμμισθους 
ασκούμενους», τους «εσωτερικούς άμισθους βοηθούς», την «αμοιβή», την «απασχόληση», 
τον «εργοδότη», τα «μέλη της οικογενείας», τους «τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης», τους «άμισθους» ασκούμενους και την «οικογένεια υποδοχής».

Στο άρθρο 7 εισάγεται το σκεπτικό της αυστηρής σχέσης απασχόλησης μεταξύ του ερευνητή 
και του ακαδημαϊκού ιδρύματος, με στόχο την προστασία και των δύο μερών, 
υποστηρίζοντας διατάξεις που περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες οδηγίες για τους ερευνητές 
και την μπλε κάρτα.

Στο άρθρο 12 αποσαφηνίζονται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να 
χορηγηθεί θεώρηση διαμονής σε ένα κράτος μέλος σε άμισθους ή έμμισθους ασκούμενους 
υπηκόους τρίτων χωρών, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συμφωνία άσκησης ή στη 
σύμβαση απασχόλησης και στα προηγούμενα προσόντα ανώτερης εκπαίδευσης. 

Στο άρθρο 14 δίδεται έμφαση στο ειδικό καθεστώς των εσωτερικών άμισθων βοηθών και στη 
σημασία μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας με μια οικογένεια υποδοχής, προκειμένου να 
διασφαλίζονται οι συνθήκες εργασίας τους και η κοινωνική τους κάλυψη στην επικράτεια της 
ΕΕ, αποφεύγοντας την εκμετάλλευσή τους. Η συντάκτρια τονίζει την ανάγκη έκδοσης 
συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών και μιας ειδικής οδηγίας για τη ρύθμιση του 
κλάδου των εσωτερικών άμισθων βοηθών. Διαγράφει τη λέξη «μητρότητα» προς αποφυγή 
καταστάσεων κατάχρησης του κανονισμού και επεκτείνει την αρμοδιότητα της οικογένειας 
υποδοχής για την παροχή έκτακτης βοήθειας στους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς.

Στο άρθρο 21 διασφαλίζονται τα δικαιώματα ίσης μεταχείρισης των ερευνητών υπηκόων 
τρίτων χωρών όσον αφορά κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης.

Στο άρθρο 23 υπογραμμίζεται ότι οι μέγιστες επιτρεπόμενες ώρες εργασίας την εβδομάδα ή 
ημέρες ή μήνες ετησίως για τους εργαζόμενους σπουδαστές δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 
10 ώρες τη βδομάδα.

Στο άρθρο 24 η συντάκτρια υποστηρίζει την άποψη ότι ζητήματα όπως η παράταση του 
καθεστώτος διαμονής για ερευνητές και σπουδαστές σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να είναι 
προαιρετικά και να παραμείνουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο εναρμόνισης όσον αφορά τον όγκο των 
εισδοχών-ποσοστώσεων. 

Στο άρθρο 25 η συντάκτρια υποστηρίζει ότι οι παρεκκλίσεις που θεσπίζονται όσον αφορά το 
δικαίωμα επανένωσης οικογενειών δεν πρέπει να αντιβαίνουν στην ιδέα της διαρροής 
επιστημονικού δυναμικού στις τρίτες χώρες καταγωγής και θα πρέπει να συνάδουν πάντοτε 
με τις αξίες και τις αρχές που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη. 

Στα άρθρα 27 και 28 εισάγεται ουδέτερη ως προς το φύλο ορολογία σχετικά με τα 
δικαιώματα των ερευνητών και των σπουδαστών που καλύπτονται από ενωσιακά 
προγράμματα κινητικότητας και διαμονής σε δεύτερο κράτος μέλος.
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Στο άρθρο 31 η συντάκτρια ενισχύει την ιδέα της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα τέλη που 
θα πρέπει να καταβάλλουν οι αιτούντες για τις αιτήσεις τους· τα τέλη αυτά πρέπει να είναι 
ανάλογα της οικονομικής τους κατάστασης ή δυνατότητας, με ιδιαίτερη εστίαση στις άμισθες 
κατηγορίες, όπως οι άμισθοι ασκούμενοι και οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί.

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 οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία αναμένεται να 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του 
προγράμματος της Στοκχόλμης για 
προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών που 
αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης 
άδειας εισόδου και διαμονής σε υπηκόους 
τρίτων χωρών. Η μετανάστευση από χώρες 
εκτός της Ένωσης αποτελεί μια πηγή 
εισροής ατόμων υψηλής ειδίκευσης· οι 
σπουδαστές και οι ερευνητές αποτελούν 
όλο και πιο περιζήτητες ομάδες. 
Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
κατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
κύριου πλεονεκτήματος της Ένωσης, στη 
διασφάλιση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, και, κατά 
συνέπεια, συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(3) Η παρούσα οδηγία αναμένεται να 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του 
προγράμματος της Στοκχόλμης για 
προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών που 
αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης 
άδειας εισόδου και διαμονής σε υπηκόους 
τρίτων χωρών. Η μετακίνηση από το 
εσωτερικό της Ένωσης και η 
μετανάστευση από χώρες εκτός της 
Ένωσης θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή 
εισροής ατόμων υψηλής ειδίκευσης· οι 
σπουδαστές και οι ερευνητές αποτελούν 
όλο και πιο περιζήτητες ομάδες. Θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην κατάρτιση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, κύριου πλεονεκτήματος της 
Ένωσης, στη διασφάλιση έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, και, κατά συνέπεια, 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι ελλείψεις που επισημαίνονται στις 
εκθέσεις εφαρμογής των δύο οδηγιών 
αφορούν κυρίως τους όρους εισδοχής, τα 
δικαιώματα, τις διαδικαστικές εγγυήσεις, 
την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά 
εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών, 
διατάξεις για την ενδοενωσιακή 
κινητικότητα, καθώς και την έλλειψη 
εναρμόνισης, καθώς παρέμενε προαιρετική 
για τα κράτη μέλη η κάλυψη ορισμένων 
ομάδων, όπως οι εθελοντές, οι μαθητές και 
οι άμισθοι ασκούμενοι. Μεταγενέστερες 
ευρύτερες διαβουλεύσεις εστιάστηκαν 
επίσης στην ανάγκη για βελτιωμένες 
δυνατότητες αναζήτησης απασχόλησης για 
ερευνητές και σπουδαστές και για 
καλύτερη προστασία των εσωτερικών 
αμίσθων βοηθών (au pair) και των 
έμμισθων ασκούμενων, τομείς που δεν 
καλύπτονται από τις υφιστάμενες πράξεις.

(4) Οι ελλείψεις που επισημαίνονται στις 
εκθέσεις εφαρμογής των δύο οδηγιών για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών αφορούν 
κυρίως τους όρους εισδοχής, τα 
δικαιώματα, τις διαδικαστικές εγγυήσεις, 
την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά 
εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών, 
διατάξεις για την ενδοενωσιακή 
κινητικότητα, καθώς και την έλλειψη 
ελάχιστου επιπέδου εναρμόνισης, καθώς 
παρέμενε προαιρετική για τα κράτη μέλη η 
κάλυψη ορισμένων ομάδων, όπως οι 
εθελοντές, οι μαθητές και οι άμισθοι 
ασκούμενοι. Μεταγενέστερες ευρύτερες 
διαβουλεύσεις εστιάστηκαν επίσης στην 
ανάγκη για βελτιωμένες δυνατότητες 
αναζήτησης απασχόλησης για ερευνητές 
και σπουδαστές και για καλύτερη 
προστασία των εσωτερικών αμίσθων 
βοηθών (au pair) και των έμμισθων 
ασκούμενων, τομείς που δεν καλύπτονται 
από τις υφιστάμενες πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η μετακίνηση για τους σκοπούς που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία, θα πρέπει
να προάγει τη δημιουργία και απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Η μετακίνηση 
αυτή συνιστά μορφή αμοιβαίου 

(7) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα
μπορούσε να προάγει την αμοιβαία 
δημιουργία και απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων για σπουδαστές, έμμισθους 
και άμισθους ασκούμενους, ερευνητές, 
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εμπλουτισμού για τα πρόσωπα που 
μετακινούνται, για το κράτος καταγωγής 
τους και για το κράτος που τα 
υποδέχεται, συμβάλλει δε στη μεγαλύτερη 
εξοικείωση με άλλους πολιτισμούς.

εθελοντές και εσωτερικούς άμισθους 
βοηθούς· επιπλέον, οι ερευνητές, οι 
έμμισθοι ασκούμενοι και οι εσωτερικοί 
άμισθοι βοηθοί θα πρέπει να 
απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια της 
διαμονής τους κοινωνικά δικαιώματα 
ισότιμα εκείνων που ισχύουν για τους 
υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αντικατοπτρίζει την οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, αιτιολογική σκέψη 15.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
δεν θα πρέπει να ευνοεί τη διαρροή 
επιστημονικού δυναμικού από 
αναδυόμενες ή αναπτυσσόμενες χώρες· 
ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν 
υποστηρικτικά μέτρα και να θεσπιστούν 
μηχανισμοί για τη στήριξη της 
επανένταξης των ερευνητών στις χώρες 
καταγωγής τους. Επιτρέποντας σε 
υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτήσουν 
δεξιότητες και γνώσεις μέσω μιας 
περιόδου άσκησης στην Ευρώπη, η 
Επιτροπή ενθαρρύνει την «κυκλοφορία 
εγκεφάλων» για την παροχή αμοιβαίων 
οφελών και όχι τη διαρροή επιστημονικού 
δυναμικού από τις τρίτες χώρες 
καταγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτρέποντας σε υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις μέσω μιας 
περιόδου άσκησης στην Ευρώπη, η Επιτροπή ενθαρρύνει την «κυκλοφορία εγκεφάλων» για την 
παροχή αμοιβαίων οφελών και όχι τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού από τις τρίτες χώρες 
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καταγωγής.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Η διαδικασία εισδοχής για τους 
ερευνητές θα πρέπει να βασίζεται 
καταρχήν σε μια αμοιβαία, νομικά 
δεσμευτική και έγκυρη συμφωνία 
υποδοχής μεταξύ του ερευνητή από την 
τρίτη χώρα και του ερευνητικού 
οργανισμού υποδοχής και να καθορίζεται 
από μια σχέση απασχόλησης σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία κράτους μέλους 
ή/και να διέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να απαιτείται εκτός από την άδεια 
διαμονής και άδεια εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Για να καταστεί η Ένωση 
ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές 
τρίτων χωρών με υψηλή εκπαίδευση και 
ειδίκευση, είναι ουσιώδους σημασίας η 
υποστήριξη της ενότητας των μελών της 
οικογένειας των ερευνητών· τα μέλη της 
οικογένειας των ερευνητών θα πρέπει να 
απολαμβάνουν, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2003/86/EΚ του Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης και διατάξεις 
της κινητικότητας εντός της Ένωσης. Η
πρόσβαση στην αγορά εργασίας που 
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παρέχεται στα μέλη της οικογενείας 
επιλέξιμων υπηκόων τρίτων χωρών θα 
πρέπει να ρυθμίζεται ανεπιφύλακτα από 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση των αγορών εργασίας τους. 
Ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να 
θεσπίζουν προϋποθέσεις και μέτρα 
ενσωμάτωσης, όπως εκμάθηση γλωσσών. 
Εντούτοις, το δικαίωμα επανένωσης της 
οικογενείας δεν θα πρέπει να παρέχεται 
ως επιπλέον κίνητρο που ενθαρρύνει τη 
διαρροή επιστημονικού δυναμικού από 
τις τρίτες χώρες καταγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αντικατοπτρίζει τη διατύπωση της οδηγίας σχετικά με την μπλε κάρτα.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Θα πρέπει να διατηρηθούν οι 
παραδοσιακές οδοί εισδοχής, όπως η 
απασχόληση και η άσκηση, για τους 
διδακτορικούς σπουδαστές που διεξάγουν 
ερευνητικό έργο ως σπουδαστές· σε 
ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν η 
ακαδημαϊκή τους εμπειρία σε 
συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς θα 
μπορούσε να επιφέρει προστιθέμενη αξία 
στα προγράμματα της ΕΕ για την 
καινοτομία και την ανάπτυξη, οι εν λόγω 
διδακτορικοί σπουδαστές θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη ως 
ερευνητές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της Επιτροπής είναι πολύ γενική. Πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη 
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χρησιμοποιώντας τη νέα διατύπωση σύμφωνα με την οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
προβλέπει ένα ευέλικτο σύστημα εισδοχής 
καθοδηγούμενο από τη ζήτηση, ιδίως για
τους ερευνητές και τους έμμισθους 
ασκούμενους, βασιζόμενο σε 
αντικειμενικά κριτήρια, όπως ελάχιστο 
κατώτατο όριο μισθού συγκρίσιμο με τα 
μισθολογικά επίπεδα των κρατών μελών, 
και σε ακαδημαϊκά προσόντα. Ο 
καθορισμός κοινού ελάχιστου 
παρανομαστή για το κατώτατο όριο 
μισθού είναι απαραίτητος για τη 
διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου 
εναρμόνισης των προϋποθέσεων εισδοχής 
σε όλη την ΕΕ. Με το κατώτατο όριο 
μισθού καθορίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο 
ενώ τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν 
ανώτατο όριο μισθού. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καθορίζουν το κατώτατο όριο 
σύμφωνα με την κατάσταση και την 
οργάνωση των αντίστοιχων αγορών 
εργασίας τους και τις γενικές τους 
μεταναστευτικές πολιτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρεμφερής διάταξη με την οδηγία σχετικά με την μπλε κάρτα και την οδηγία σχετικά με την 
απόσπαση των εργαζομένων.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Εντούτοις, θεωρείται ότι η 
αναφορά στους εσωτερικούς άμισθους 
βοηθούς υπηκόους τρίτων χωρών στην 
παρούσα οδηγία είναι περιορισμένη ως 
προς το πεδίο εφαρμογής, άρα δεν έχει 
μεγάλο αντίκτυπο από άποψη 
εναρμόνισης· ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υποβληθεί μια στοχευμένη και 
συγκεκριμένη πρόταση χωριστής οδηγίας 
για την περίπτωσή τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης όσον αφορά τους εσωτερικούς άμισθους 
βοηθούς το οποίο θα καθορίζεται από την παρούσα οδηγία αλλά θα προσδιορίζεται από 
χωριστή οδηγία, η οποία θα εστιάζει αποκλειστικά στην εν λόγω κατηγορία.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Έμμισθοι ασκούμενοι που 
μεταβαίνουν να εργαστούν στην Ένωση 
στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής 
μετάθεσης δεν θα πρέπει να καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, δεδομένου ότι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
[οδηγίας 2013/XX/ΕΕ σχετικά με τις 
ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται στο άρθρο 2, όπου υπάρχει σαφής αναφορά στους ασκούμενους δυνάμει της οδηγίας 
σχετικά με τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις – οι ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Δεδομένου ότι στο επίπεδο της 
Ένωσης δεν υπάρχει επί του παρόντος 
νομικό πλαίσιο για υπηκόους τρίτης χώρας 
που εργάζονται ως εσωτερικοί άμισθοι 
βοηθοί (au pair) ώστε να εξασφαλιστεί η 
δίκαιη μεταχείρισή τους, θα πρέπει να 
προβλεφθούν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών τους 
ως μιας ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται τόσο από τους εσωτερικούς 
άμισθους βοηθούς (au pair) όσο και από 
την οικογένεια υποδοχής, ιδίως όσον 
αφορά τη μεταξύ τους συμφωνία η οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα 
λαμβανόμενα χρήματα για τα καθημερινά 
έξοδα.

(21) Οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί δεν 
ανήκουν ούτε στην κατηγορία των 
σπουδαστών ούτε στην κατηγορία των 
εργαζομένων, αλλά σε μια ειδική 
κατηγορία η οποία έχει χαρακτηριστικά 
και από τις δύο κατηγορίες· συνεπώς, 
πρέπει να εκδοθούν κατευθυντήριες 
γραμμές οι οποίες να διασφαλίζουν την 
αναγνώριση και κατοχύρωση του ειδικού 
καθεστώτος των εσωτερικών άμισθων 
βοηθών, τον καθορισμό των εργασιακών 
τους συνθηκών και της κοινωνικής τους 
κάλυψης και την κατάλληλη ρύθμιση του 
κλάδου των εσωτερικών άμισθων 
βοηθών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Δεδομένου ότι στο επίπεδο της Ένωσης 
δεν υπάρχει επί του παρόντος νομικό 
πλαίσιο για υπηκόους τρίτης χώρας που 
εργάζονται ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί 
(au pair) ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη 
μεταχείρισή τους, θα πρέπει να 
προβλεφθούν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών τους 
ως μιας ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει 
τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται τόσο από τους εσωτερικούς 
άμισθους βοηθούς (au pair) όσο και από 
την οικογένεια υποδοχής, ιδίως όσον 
αφορά τη μεταξύ τους συμφωνία η οποία 
πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική, να 
παρέχει στους εσωτερικούς άμισθους 
βοηθούς επαρκή κοινωνική προστασία1, 
αναφέροντας με σαφήνεια τα 
δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και τη 
φύση των καθηκόντων τους, τις 
εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, το ποσό των 
λαμβανομένων χρημάτων για τα 
καθημερινά έξοδα και να μην επιτρέπει να 
καταστούν πιθανά θύματα εμπορίας 
ανθρώπων και σεξουαλικής 
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εκμετάλλευσης2.
__________________
1 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
2 Έγγραφο GAATW και Υπόμνημα του 
Θεματικού Τμήματος Γ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τίτλο «Abused Domestic 
Workers in Europe: Au pairs»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί συνιστούν ειδική κατηγορία η οποία έχει χαρακτηριστικά από τις 
κατηγορίες των εργαζομένων και των σπουδαστών· ενδείκνυται, συνεπώς, η έγκριση ειδικών 
διατάξεων εν προκειμένω.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι άδειες θα πρέπει να αναφέρουν το 
καθεστώς του ενδιαφερόμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας, καθώς και τα αντίστοιχα 
προγράμματα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
κινητικότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες 
πληροφορίες σε έντυπη μορφή ή 
ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό δεν ισοδυναμεί με πρόσθετους όρους.

(23) Οι άδειες θα πρέπει να αναφέρουν το 
νομικό καθεστώς και την οικογενειακή 
κατάσταση του ενδιαφερόμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας, πιθανές συμβάσεις 
απασχόλησης, προσφορές άμισθης 
άσκησης, τη φύση των σπουδών και 
τυχόν εθελοντική εργασία που έχει 
συμφωνηθεί, καθώς και τα αντίστοιχα 
ερευνητικά ή άλλου είδους προγράμματα 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων κινητικότητας. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες 
πληροφορίες σε έντυπη μορφή ή 
ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό δεν ισοδυναμεί με πρόσθετους όρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νομικό καθεστώς και η οικογενειακή κατάσταση παραπέμπουν στην υπηκοότητα του 
προσώπου και στην οικογενειακή του/της θέση που συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα 
επανένωσης της οικογενείας.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Τα κράτη μέλη μπορούν να χρεώνουν 
στους αιτούντες το κόστος της 
επεξεργασίας των αιτήσεων για άδειες. Τα 
τέλη πρέπει να είναι ανάλογα προς τον 
σκοπό της διαμονής και την οικονομική 
κατάσταση του αιτούντος, και πρέπει να 
είναι δυνατή η επιστροφή τους από την 
οντότητα ή την οικογένεια υποδοχής στην 
περίπτωση των άμισθων ασκούμενων και 
εσωτερικών άμισθων βοηθών.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(31) Για τους ερευνητές, η παρούσα οδηγία 
αναμένεται να βελτιώσει τους κανόνες 
σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της 
ρητώς καθορισμένης περιόδου για την 
οποία η χορηγηθείσα από το πρώτο κράτος 
μέλος άδεια θα μπορούσε να καλύπτει τη 
διαμονή σε δεύτερο κράτος μέλος χωρίς να 
απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής· αυτό 
απαιτεί, ωστόσο, τη συγκατάθεση του 
νέου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι η εν 
λόγω παράταση συμπεριλαμβανόταν στην 
αρχική σύμβαση απασχόλησης στο 
πλαίσιο των συγκεκριμένων αναγκών του 
ερευνητικού προγράμματος. Πρέπει να 
σημειωθούν βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την 
κατάσταση των σπουδαστών και τη νέα 
ομάδα των έμμισθων ασκούμενων, 
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προβλέπει η παρούσα οδηγία. Για εθνικούς 
ασκούμενους τρίτων χωρών που έρχονται 
στην Ένωση ως ενδοεπιχειρησιακά 
μετατιθέμενοι, πρέπει να εφαρμόζονται 
ειδικές ενδοενωσιακές διατάξεις 
κινητικότητας που έχουν εκπονηθεί σε 
συνάρτηση με τη φύση της μετάθεσής 
τους, σύμφωνα με την [οδηγία 2013/xx/EΕ 
για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

επιτρέποντάς τους να διαμείνουν σε 
δεύτερο κράτος μέλος για σαφώς 
καθορισμένες περιόδους από τρεις έως έξι 
μήνες, εφόσον πληρούν τους γενικούς 
όρους που προβλέπει η παρούσα οδηγία
και έχουν θεσπιστεί επαρκή μέτρα προς 
αποφυγή πιθανών κινδύνων 
καταχρήσεων. Για εθνικούς ασκούμενους 
τρίτων χωρών που έρχονται στην Ένωση 
ως ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι, 
πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές 
ενδοενωσιακές διατάξεις κινητικότητας 
που έχουν εκπονηθεί σε συνάρτηση με τη
φύση της μετάθεσής τους, σύμφωνα με την 
[οδηγία 2013/xx/EΕ για τις 
ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(33) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στους σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών 
να καλύψουν μέρος του κόστους των 
σπουδών τους, θα πρέπει να τους 
παρέχονται παρόμοιες δυνατότητες και
πρόσβαση στην αγορά εργασίας με τις 
δυνατότητες και την πρόσβαση που 
απολαμβάνουν αντίστοιχα οι σπουδαστές 
της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αξιολογούν την υφιστάμενη κατάσταση 
των εθνικών αγορών τους εργασίας και να 
παρέχουν προηγούμενη έγκριση για άδεια 
εργασίας σε σπουδαστές που επιθυμούν 
να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα.
Η ρύθμιση της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας θα πρέπει να αποτελεί 
ανεπιφύλακτα αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.  
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Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Η άδεια και εισδοχή σπουδαστών 
τρίτων χωρών σε σχολές και 
πανεπιστήμια δεν πρέπει να αποκλείει 
δυνατότητες μερικής απασχόλησης, 
εφόσον αυτό δεν εμποδίζει την 
εκπαίδευση ως βασικό σκοπό της 
διαμονής. 

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33β) Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η 
δυνατότητα απασχόλησης άνω των 
10 ωρών την εβδομάδα, αλλά θα πρέπει 
να επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις όπου 
δεν είναι δυνατή η πρόσληψη από τον 
πιθανό εργοδότη ανέργου με τα ίδια 
προσόντα ο οποίος είναι εγγεγραμμένος 
στην Υπηρεσία Απασχόλησης του 
κράτους μέλους. 

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33γ) Πρέπει να επιτρέπεται η 
απασχόληση σπουδαστών και να 
παρακολουθείται από το αντίστοιχο 
ίδρυμα σε συνεργασία με την Υπηρεσία 
Απασχόλησης του κράτους μέλους· η 
επιτυχής περάτωση των ακαδημαϊκών 
τους καθηκόντων θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για την απασχόληση, ιδίως 
στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν διευκρινίζεται το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ως σπουδαστών και ως 
εργαζομένων μερικής απασχόλησης ούτε οι αρμοδιότητες του ιδρύματος.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(34) Στο πλαίσιο της προσπάθειας να 
εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό για το μέλλον, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη διακριτική 
ευχέρεια να επιτρέπουν στους σπουδαστές 
που αποφοιτούν στην Ένωση να 
παραμείνουν στην επικράτειά τους, εφόσον 
προτίθενται να αναζητήσουν ευκαιρίες 
απασχόλησης ή να ιδρύσουν επιχείρηση, 
για 6 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης 
της αρχικής άδειας. Θα πρέπει επίσης να 
είναι σε θέση να προσφέρουν την εν λόγω 
δυνατότητα παραμονής στους ερευνητές 
μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού 
τους έργου, ανάλογα με τη σχετική 
σύμβαση υποδοχής, τη σύμβαση 
απασχόλησης και τις συνθήκες της 
αγοράς εργασίας των επιμέρους κρατών 
μελών. Τούτο δεν θα πρέπει να 
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στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 24. συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή 
ίδρυσης επιχείρησης, αλλά απόφαση που 
εναπόκειται στα κράτη μέλη υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, και αίτηση 
προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων 
σύμφωνα με το άρθρο 24.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο 
ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων 
χωρών, σπουδαστές, μαθητές, 
ασκούμενους, εθελοντές και εσωτερικούς 
αμίσθους βοηθούς (au pair), είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη 
μεταχείρισή τους σύμφωνα με το άρθρο 79 
της Συνθήκης. Οι ομάδες αυτές έχουν 
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους 
υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής 
δυνάμει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής 
αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους 
τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής 
και εργασίας στην επικράτεια κράτους 
μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο 
δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από 
τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε 
κράτος μέλος. Για ερευνητές υπηκόους 
τρίτων χωρών θα πρέπει να διατηρηθούν 
ευνοϊκότερα δικαιώματα όσον αφορά την 
ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής στους κλάδους 
της κοινωνικής ασφάλισης, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός 

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

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

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των προϋποθέσεων εισόδου και 
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο 
έδαφος των κρατών μελών για χρονική 
περίοδο άνω των 90 ημερών με σκοπό την 
έρευνα , τις σπουδές, την ανταλλαγή 
μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη 
πρακτική άσκηση, την εθελοντική 
υπηρεσία, την απασχόληση των 
εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair) ·

α) των προϋποθέσεων εισόδου και 
διαμονής και εργασίας υπηκόων τρίτων 
χωρών στο έδαφος των κρατών μελών για 
χρονική περίοδο άνω των 90 ημερών με 
σκοπό την έρευνα , τις σπουδές, την 
ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την 
άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική 
υπηρεσία, την απασχόληση των 
εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair)·

Or. en
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) των προϋποθέσεων εισόδου και 
διαμονής των σπουδαστών υπηκόων 
τρίτων χωρών και των έμμισθων 
ασκούμενων για περίοδο που υπερβαίνει 
τις 90 ημέρες σε κράτη μέλη εκτός του 
κράτους μέλους το οποίο χορηγεί πρώτο 
άδεια στον υπήκοο τρίτης χώρας βάσει της 
παρούσας οδηγίας·

β) των προϋποθέσεων εισόδου και 
διαμονής και εργασίας των σπουδαστών 
υπηκόων τρίτων χωρών και των έμμισθων 
ασκούμενων για περίοδο που υπερβαίνει 
τις 90 ημέρες σε κράτη μέλη εκτός του 
κράτους μέλους το οποίο χορηγεί πρώτο 
άδεια στον υπήκοο τρίτης χώρας βάσει της 
παρούσας οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) των προϋποθέσεων εισόδου και 
διαμονής των εθνικών ερευνητών τρίτων 
χωρών σε κράτη μέλη εκτός του κράτους 
μέλους το οποίο χορηγεί πρώτο άδεια στον 
υπήκοο τρίτης χώρας βάσει της παρούσας 
οδηγίας.

γ) των προϋποθέσεων εισόδου και 
διαμονής και εργασίας των εθνικών 
ερευνητών τρίτων χωρών σε κράτη μέλη 
εκτός του κράτους μέλους το οποίο 
χορηγεί πρώτο άδεια στον υπήκοο τρίτης 
χώρας βάσει της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) οι οποίοι είναι ασκούμενοι που έρχονται 
στην Ένωση στο πλαίσιο 
ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης δυνάμει
της [οδηγίας 2013/XX/ΕΕ σχετικά με τις 

ζ) οι οποίοι είναι έμμισθοι ασκούμενοι που 
έρχονται στην Ένωση στο πλαίσιο 
ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
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ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις]. [οδηγίας 2013/XX/ΕΕ σχετικά με τις 
ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις].

Or. en

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση άδειας 
διαμονής και εισόδου σε κράτος μέλος ως 
«κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ», υπό την 
έννοια της οδηγίας 2009/50/ΕΚ, 
προκειμένου να εργαστούν ως 
εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης στο 
έδαφος ενός κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στο 
έδαφος κράτους μέλους ως εποχιακοί 
εργαζόμενοι·

Or. en

Τροπολογία 27

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

ζ γ) οι οποίοι καλύπτονται από την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 
1996 σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών1 εφόσον αποσπώνται στο 
έδαφος του οικείου κράτους μέλους,
__________________
1 ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται σε άλλες οδηγίες πρέπει να αποκλειστούν από την 
παρούσα οδηγία για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) «έμμισθος ασκούμενος», ο υπήκοος 
τρίτης χώρας που κατέχει προηγούμενη 
σχετική εκπαίδευση ή προσόντα, είναι 
ασκούμενος εργαζόμενος για λόγους 
εξέλιξης της σταδιοδρομίας, εργάζεται 
στο πλαίσιο σύμβασης απασχόλησης και 
έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους 
μέλους για περίοδο πρακτικής άσκησης για 
την οποία λαμβάνει αμοιβή σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους 
μέλους ή την ισχύουσα συλλογική 
σύμβαση·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ως έχει δεν αναφέρει τον σκοπό της έμμισθης άσκησης και δεν γίνεται αναφορά στην 
εργασιακή σχέση που συνεπάγεται αμοιβή.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) «εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair)», 
ο νεαρός ενήλικος ηλικίας 18 έως 30, 
υπήκοος τρίτης χώρας, που φιλοξενείται 
προσωρινά από οικογένεια υποδοχής στο 
έδαφος κράτους μέλους, για καθορισμένη 
χρονική περίοδο κατά την οποία 
βελτιώνει τις γλωσσικές του δεξιότητες 
και τις πολιτιστικές γνώσεις του για τη 
χώρα υποδοχής, σε αντάλλαγμα ελαφριών 
οικιακών εργασιών και φροντίδας 
παιδιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατύπωση σύμφωνα με τη διατύπωση της ευρωπαϊκής συμφωνίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης του 1968, από την International Au pair Association και η οποία διατίθεται σε 
έκθεση πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιγ) «αμοιβή», το ημερομίσθιο ή ο μισθός 
και οποιοδήποτε άλλο αντίτιμο, μετρητοίς 
ή σε είδος, που λαμβάνει ένας 
εργαζόμενος απευθείας για την 
απασχόλησή του από τον εργοδότη 
του/της και το οποίο είναι ισοδύναμο με
τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και θεωρείται 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή 
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ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή την 
καθιερωμένη πρακτική ως συστατικό 
στοιχείο της σχέσης απασχόλησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός είναι αδύναμος, ιδίως για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, που περιλαμβάνει 
ζητήματα σχετικά με τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς. Πόσο μάλλον όσον αφορά την 
ανάγκη επισήμανσης της σχέσης απασχόλησης.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «απασχόληση», η άσκηση 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν 
οποιαδήποτε μορφή εργασίας, 
ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή την καθιερωμένη πρακτική, 
για λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση και 
την εποπτεία εργοδότη·

ιδ) «απασχόληση», η άσκηση 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν μια
μορφή εργασίας, ρυθμιζόμενη σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία ή ισχύουσα 
συλλογική σύμβαση ή την καθιερωμένη 
πρακτική, για λογαριασμό και υπό τη 
διεύθυνση και την εποπτεία εργοδότη· 
δηλώνει νόμιμη σύμβαση μεταξύ δύο 
μερών, του εργοδότη και του 
εργαζόμενου, μέσω της οποίας 
δημιουργούνται αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις μεταξύ του εργαζόμενου και 
του εργοδότη·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) «εργοδότης», οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο για το οποίο ή υπό την 
καθοδήγηση ή/και εποπτεία του οποίου 
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παρέχεται απασχόληση1·
__________________
1 Οδηγία 2009/52/ΕΚ 

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ β) «μέλη της οικογένειας», οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών όπως ορίζονται στο άρθρο 
4 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ γ) «τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης», κάθε δίπλωμα, 
πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος που 
χορηγείται από αρμόδια αρχή με τα οποία 
πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση 
προγράμματος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, δηλαδή μιας δέσμης 
μαθημάτων που παρέχονται από 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο 
αναγνωρίζεται ως ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από το κράτος στο οποίο 
βρίσκεται. Για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, οι τίτλοι σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνονται 
υπόψη υπό την προϋπόθεση ότι οι 
σπουδές που χρειάστηκαν για την 
απόκτηση του τίτλου διήρκεσαν 
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τουλάχιστον τρία έτη, παρέχοντας 
πρόσβαση σε διδακτορικά διπλώματα και 
προγράμματα1.
__________________
1 ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 21

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ δ) «οικογένεια υποδοχής», η 
οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των 
μονογονεϊκών οικογενειών, με κατά 
κανόνα τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 
κάτω των 18 ετών που διαμένει στην ίδια 
στέγη, η οποία δέχεται προσωρινά τον 
εσωτερικό άμισθο βοηθό και του 
επιτρέπει να μοιράζεται την καθημερινή 
ζωή της οικογένειας στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους βάσει νομικά 
δεσμευτικής συμφωνίας που συνάπτεται 
μεταξύ της οικογένειας υποδοχής και του 
εσωτερικού άμισθου βοηθού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αναφορά στις μονογονεϊκές οικογένειες και σύμφωνα με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και άλλες μελέτες, υπάρχει όριο ηλικίας για τα παιδιά της οικογένειας, καθώς η 
φροντίδα παιδιών είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα χρειαζόταν μια οικογένεια 
έναν εσωτερικό άμισθο βοηθό.  Η συμφωνία θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική προς 
αποφυγή περιπτώσεων εκμετάλλευσης και αθέμιτης μεταχείρισης.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) προσκομίζει τα απαιτούμενα από το 
κράτος μέλος στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαμονής 
του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των 
εξόδων διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και 
επαναπατρισμού, χωρίς να θίγεται η 
ατομική εξέταση κάθε περίπτωσης. Η 
προσκόμιση των εν λόγω αποδεικτικών 
στοιχείων είναι απαραίτητη ακόμη και αν 
ο υπήκοος τρίτης χώρας λαμβάνει 
επιχορήγηση ή υποτροφία ή έχει λάβει 
υπόσχεση ότι θα συντηρείται από 
οικογένεια υποδοχής ή έχει λάβει 
οριστική πρόταση για εργασία από 
επιχείρηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επιχορηγήσεων, υποτροφιών και υποσχέσεων συντήρησης πρέπει να αναφέρεται 
και να δηλώνεται σε κάθε περίπτωση από τον υπήκοο τρίτης χώρας για φορολογικούς σκοπούς 
και για λόγους βελτίωσης του ελέγχου από μέρους της διοίκησης των κρατών μελών.
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) παρέχει τη διεύθυνσή του στο 
έδαφος του οικείου κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει τη διατύπωση άλλων οδηγιών σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) να υποβάλλει έγκυρη σύμβαση 
υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης 
σύμβασης εργασίας ή δεσμευτικής 
προσφοράς εργασίας ως ερευνητής, 
προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία 
και υπογεγραμμένη με ερευνητικό 
οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2·

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να υποβάλλει έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 6, και να 
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την 
ύπαρξη ασφάλισης ασθενείας ή, εάν αυτό 
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προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, ότι 
έχει υποβληθεί αίτηση για ασφάλιση 
ασθενείας που να καλύπτει όλους τους 
κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για 
τους υπηκόους του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους, όσον αφορά τις 
περιόδους κατά τις οποίες δεν του 
παρέχεται, λόγω της σύμβασης εργασίας 
του ή σε συνδυασμό με αυτή, ανάλογη 
ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχο 
δικαίωμα σε παροχές ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να υποβάλλει έγκυρη επιβεβαίωση, η 
οποία εξασφαλίζεται από τον οικείο 
ερευνητικό οργανισμό, ότι κατέχει τα 
απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για 
να γίνει αποδεκτός ως ερευνητής σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα για τους σκοπούς 
ενός ερευνητικού έργου·

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι αιτήσεις για άδεια διαμονής 
υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο 
ερευνητικό οργανισμό σε πλήρη 
συνεργασία και κατόπιν συμφωνίας με 
τον υποψήφιο ερευνητή.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Πριν αποφασίσουν σχετικά με αίτηση 
ή συμφωνία υποδοχής, και όταν 
εξετάζουν την ανανέωση άδειας σύμφωνα 
με τα άρθρα 6 και 16 κατά το πρώτο έτος 
νόμιμης απασχόλησης ερευνητή, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξετάζουν την 
κατάσταση της αγοράς εργασίας τους και 
να εφαρμόζουν τις εθνικές τους 
διαδικασίες όσον αφορά τις απαιτήσεις 
κάλυψης κενής θέσης.

Or. en
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Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Όταν υπάρχει συνάφεια και 
πληρούνται οι διατάξεις επανένωσης της 
οικογενείας, ο εθνικός ερευνητής τρίτης 
χώρας δηλώνει το γεγονός αυτό και 
προσκομίζει νόμιμα έγγραφα για τα μέλη 
της οικογενείας του παράλληλα με την 
αίτηση για τη χορήγηση άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατύπωση παρόμοια με τις οδηγίες για τους ερευνητές, την μπλε κάρτα, την επανένωση της 
οικογενείας και τις κυρώσεις κατά εργοδοτών για παράνομη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 46

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) λεπτομερή ρύθμιση της σχέσης 
απασχόλησης μεταξύ του ερευνητικού 
οργανισμού και του ερευνητή·

Or. en

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) πληροφορίες για τους όρους εργασίας
του ερευνητή.

στ) λεπτομερή ρύθμιση των όρων 
εργασίας και της προστασίας κοινωνικής 
ασφάλισης του ερευνητή.
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Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) πληροφορίες για τα προσόντα του 
ερευνητή υπό το πρίσμα του ερευνητικού 
πεδίου και των στόχων της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) αποδεικτικά στοιχεία για την 
ύπαρξη ασφάλισης ασθενείας ή ότι έχει 
υποβληθεί αίτηση για ασφάλιση 
ασθενείας που να καλύπτει όλους τους 
κινδύνους που καλύπτονται για τους 
υπηκόους του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ειδικές προϋποθέσεις για τους 
ασκούμενους

Ειδικές προϋποθέσεις για τους άμισθους ή 
έμμισθους ασκούμενους
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Or. en

Τροπολογία 51

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 52

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) αποδεικνύει, εφόσον το απαιτεί το 
κράτος μέλος, την ύπαρξη προηγούμενων 
σχετικών τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή επαγγελματικών 
προσόντων ώστε να υπάρξει όφελος από 
την εργασιακή πείρα,

Or. en
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Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αποδεικνύει ότι κατά τη διαμονή του 
θα διαθέτει επαρκείς πόρους για την 
κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, της 
κατάρτισης και των εξόδων 
επαναπατρισμού του. Το κράτος μέλος 
δημοσιοποιεί το ελάχιστο ποσό μηνιαίων 
πόρων που απαιτούνται για τους σκοπούς 
της παρούσας διάταξης, με την 
επιφύλαξη ατομικής εξέτασης κάθε 
περίπτωσης.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η σύμβαση που αναφέρεται στο στοιχείο 
α) περιγράφει το πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης, προσδιορίζει τη διάρκειά της, τις 
προϋποθέσεις εποπτείας του ασκούμενου 
κατά την εκτέλεση του εν λόγω 
προγράμματος, τις ώρες εργασίας του, τη 
νομική σχέση με την οντότητα υποδοχής 
και, εάν ο ασκούμενος αμείβεται, τις 
αμοιβές που χορηγούνται σε αυτόν, καθώς 
και όλους τους υπόλοιπους όρους και 
προϋποθέσεις της απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων 
και της προστασίας κοινωνικής 
ασφάλισης.

Or. en
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Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν 
από την οντότητα υποδοχής να δηλώσει ότι 
ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί θέση 
εργασίας προκειμένου να διασφαλίσουν 
ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι δεν 
τυγχάνουν εκμετάλλευσης ως φθηνό 
εργατικό δυναμικό για την αύξηση των 
περιθωρίων κέρδους των εταιρειών, 
προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο το 
κοινωνικό ντάμπιγκ.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) να είναι τουλάχιστον 18 ετών ή να έχει 
συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας 
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, 
βάσει του οποίου επιτρέπεται η σύναψη 
συμβάσεων, αλλά όχι άνω των 30·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνεται στον ορισμό του εσωτερικού άμισθου βοηθού, πρέπει να αποφεύγονται 
καταστάσεις εκμετάλλευσης ανηλίκων και τα 18 έτη αποτελούν τη νόμιμη ηλικία στα 
περισσότερα κράτη μέλη και την ηλικία κατά την οποία επιτρέπεται διά νόμου η σύναψη 
συμβάσεων χωρίς τη συγκατάθεση ενηλίκου. Πρέπει, ωστόσο, να δοθεί προσοχή στην εθνική 
νομοθεσία τρίτων χωρών σχετικά με τη νόμιμη ηλικία, στην οποία αναλαμβάνονται τα 
περισσότερα δικαιώματα της ενηλικίωσης.
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Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφεί ο όρος «μητρότητα» προς αποφυγή καταστάσεων κατάχρησης της οδηγίας.
Η έκτακτη βοήθεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κατά τις μετακινήσεις στο εξωτερικό και 
σημαίνει βοήθεια κατά τη διάρκεια απροσδόκητου συμβάντος, όπως ατύχημα κ.λπ.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) να προσκομίσει νομικά δεσμευτική 
σύμβαση απασχόλησης η οποία ορίζει τα 
δικαιώματα και τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του εσωτερικού άμισθου 
βοηθού και της οικογένειας υποδοχής, 
βάσει της οποίας ο εσωτερικός άμισθος 
βοηθός λαμβάνει σίτιση και κατάλυμα σε 
αντάλλαγμα υπηρεσιών όπως ελαφριές 
οικιακές εργασίες και φροντίδα παιδιών 
για την οικογένεια υποδοχής και 
συμφωνία μεταξύ του εσωτερικού άμισθου 
βοηθού (au pair) και της οικογένειας 
υποδοχής στην οποία καθορίζονται με 
σαφήνεια τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων 
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λεπτομερών ρυθμίσεων για τα χρήματα 
που προβλέπεται να λάβει ως επίδομα για 
τα καθημερινά έξοδα, κατάλληλων 
ρυθμίσεων που του επιτρέπουν να 
παρακολουθεί μαθήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης 
τουλάχιστον μίας ολόκληρης ελεύθερης 
ημέρας την εβδομάδα και να συμμετέχει 
στα καθημερινά οικογενειακά καθήκοντα, 
επισημαίνοντας τον μέγιστο αριθμό ωρών 
οι οποίες μπορούν να αφιερώνονται την 
ημέρα στη συμμετοχή στα εν λόγω 
καθήκοντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Βλ. έγγραφο εργασίας 2013 GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women), «Au Pair: 
Challenges to safe Migration and Decent Work».

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο γ – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ελάχιστα χρήματα που προβλέπεται να 
λαμβάνει ως επίδομα ο εσωτερικός 
άμισθος βοηθός πρέπει να καθορίζονται 
σε εθνικό επίπεδο και να ισοδυναμούν 
τουλάχιστον με το ελάχιστο ημερομίσθιο 
σε συγκρίσιμους τομείς εργασίας στις 
χώρες υποδοχής και να ισχύουν για όλους 
τους εσωτερικούς άμισθους βοηθούς (με 
την επιφύλαξη καλύτερων όρων).

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο γ – πρώτο εδάφιο β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 25 ώρες την 
εβδομάδα, ενώ ο μέγιστος αριθμός ωρών 
εργασίας την ημέρα καθορίζεται στις 
πέντε ώρες και παρέχεται τουλάχιστον 
μία ολόκληρη ημέρα ανάπαυσης την 
εβδομάδα ή 8 ώρες ημερησίως και δύο 
ολόκληρες ημέρες την εβδομάδα.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται μηχανισμός σε εθνικό επίπεδο 
ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στους 
εσωτερικούς άμισθους βοηθούς να 
αλλάζουν οικογένεια υποδοχής και, σε 
περίπτωση αιφνίδιας καταγγελίας της 
σύμβασης, οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί 
θα έχουν στη διάθεσή τους 1 μήνα για να 
βρουν νέα οικογένεια υποδοχής, στην 
οποία περίπτωση πρέπει να υποβάλλουν 
αίτηση για νέα άδεια διαμονής. 
Επιτρέπεται στους εσωτερικούς άμισθους 
βοηθούς να παραμείνουν ως επισκέπτες 
στη νέα οικογένεια υποδοχής ενόσω 
περιμένουν απάντηση από την υπηρεσία 
μετανάστευσης. Οι αρμόδιες για τη 
μετανάστευση αρχές θα λαμβάνουν 
υπόψη τους λόγους για τους οποίους 
ζητείται αλλαγή της οικογένειας 
υποδοχής κατά την έκδοση της νέας 
άδειας διαμονής.

Or. en
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Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν για ερευνητές 
άδεια διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους 
και την ανανεώνουν, εφόσον 
εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 9. Εάν το 
ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπεται να 
διαρκέσει λιγότερο του έτους, η άδεια 
εκδίδεται για τη διάρκεια του 
προγράμματος.

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν για ερευνητές 
άδεια, συμπεριλαμβανομένης άδειας 
διαμονής και άδειας εργασίας, διάρκειας 
ενός τουλάχιστον έτους και την 
ανανεώνουν, εφόσον εξακολουθούν να 
πληρούνται οι όροι που ορίζονται στα 
άρθρα 6, 7 και 9. Εάν το ερευνητικό 
πρόγραμμα προβλέπεται να διαρκέσει 
λιγότερο του έτους, η άδεια εκδίδεται για 
τη διάρκεια του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διάρκεια ισχύος της άδειας που 
χορηγείται σε ασκούμενους καλύπτει τη 
διάρκεια της συγκεκριμένης θέσης για ένα 
το πολύ έτος. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η 
διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί μία 
μόνο φορά, υπό μορφή άδειας, και 
αποκλειστικά για τον χρόνο που είναι 
αναγκαίος προκειμένου να αποκτηθεί 
επαγγελματική ειδίκευση αναγνωρισμένη 
από κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές πρακτικές, υπό 
τον όρον ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να 
πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 
12 .

4. Η διάρκεια ισχύος της άδειας που 
χορηγείται σε ασκούμενους ή η άδεια 
διαμονής και η άδεια εργασίας που 
χορηγείται σε έμμισθους ασκούμενους 
καλύπτει τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
θέσης για ένα το πολύ έτος. Σε έκτακτες 
περιπτώσεις, η διάρκεια αυτή μπορεί να 
παραταθεί μία μόνο φορά, υπό μορφή 
άδειας, και αποκλειστικά για τον χρόνο 
που είναι αναγκαίος προκειμένου να 
αποκτηθεί επαγγελματική ειδίκευση 
αναγνωρισμένη από κράτος μέλος, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές πρακτικές, υπό τον όρον ότι ο 
κάτοχος εξακολουθεί να πληροί τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 12.

Or. en
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν
αίτηση εάν η οντότητα υποδοχής φαίνεται 
να έχει σκοπίμως καταργήσει τις θέσεις 
που προσπαθεί να καλύψει μέσω της νέας 
αίτησης εντός των 12 μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη απορρίπτουν αίτηση εάν η 
οντότητα υποδοχής έχει σκοπίμως 
καταργήσει τις θέσεις που προσπαθεί να 
καλύψει μέσω της νέας αίτησης εντός των 
12 μηνών που προηγούνται της 
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι ερευνητές, οι σπουδαστές, οι 
μαθητές, οι ασκούμενοι, οι εθελοντές και 
οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί από τρίτες 
χώρες έχουν δικαίωμα στην ίση 
μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής δυνάμει της 
οδηγίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία 
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη 
χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών 
ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας 
στην επικράτεια κράτους μέλους και 
σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για 
τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που 
διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οποιαδήποτε πιθανή πρόβλεψη 
παράτασης του καθεστώτος διαμονής για 
ερευνητές και σπουδαστές μετά την 
ολοκλήρωση των πραγματικών τους 
δραστηριοτήτων (έρευνας ή σπουδών) σε 
κράτος μέλος, για τις οποίες έχει 
χορηγηθεί άδεια διαμονής θα πρέπει να 
είναι προαιρετική και να παραμένει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· το ίδιο πρέπει να ισχύει για τη 
διάρκεια της εν λόγω περιόδου.
Συνιστάται στα κράτη μέλη να εξετάζουν 
παράταση για περίοδο 6 μηνών για να 
αναζητήσουν οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων 
χωρών απασχόληση ή να ιδρύσουν 
επιχείρηση, εφόσον εξακολουθούν να 
πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα 
στοιχεία α) και γ) έως στ) του άρθρου 6. 
Εντός περιόδου μεγαλύτερης των 3 μηνών 
και μικρότερης των 6 μηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών 
να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 
εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση 
ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία 
δημιουργίας επιχείρησης. Μετά την 
παρέλευση περιόδου 6 μηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους 
τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά 
στοιχεία ότι έχουν πραγματικές 
πιθανότητες να προσληφθούν ή να 
ιδρύσουν επιχείρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράταση περιόδου: η συντάκτρια δεν συμφωνεί με την περίοδο των 12 μηνών και προτείνει 
6 μήνες, καθώς θεωρείται επαρκές χρονικό διάστημα για τους σκοπούς που αναφέρονται.
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Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένες 
ποσοστώσεις όσον αφορά τον αριθμό 
εισδοχών για κάθε διαφορετική 
κατηγορία αιτούντων/αιτήσεων που 
λαμβάνει άδεια για σκοπούς έρευνας, 
σπουδών, ανταλλαγής μαθητών, 
έμμισθης και άμισθης άσκησης, 
εθελοντικής υπηρεσίας, και παροχής 
υπηρεσιών ως εσωτερικός άμισθος 
βοηθός, ως μέτρο αποφυγής κινδύνων 
κατάχρησης και απάτης από ιδρύματα 
και οργανισμούς σε επίπεδο χώρας, 
καθώς και να συμφωνηθούν 
εναρμονισμένες ποσοστώσεις ανάλογα με 
την ικανότητα απόκρισης των κρατών 
μελών βάσει των οικονομικών και 
εκπαιδευτικών τους συνθηκών, αλλά και 
των συνθηκών απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 35.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις όσον αφορά 
το δικαίωμα επανένωσης της οικογενείας 
δεν πρέπει να αντιβαίνουν στην άποψη 
της διαρροής επιστημονικού δυναμικού 
από τις τρίτες χώρες καταγωγής, όπως 
ορίζεται ήδη στην οδηγία. Επιπλέον, το εν 
λόγω δικαίωμα θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις αξίες και τις αρχές 
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που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη· 
η εν λόγω συμμόρφωση δικαιολογεί την 
πιθανή λήψη περιοριστικών μέτρων 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 11 
της οδηγίας 2003/86/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για περιόδους μεγαλύτερες των τριών 
μηνών, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν 
τους έξι μήνες, υπήκοος τρίτης χώρας που 
έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής ή ως 

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

έμμισθος ασκούμενος ή ως ερευνητής 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας μπορεί να 
έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί 
μέρος των σπουδών/πρακτικής άσκησης σε 
άλλο κράτος μέλος υπό τον όρο ότι, πριν 
τη μετακίνηση σε αυτό το κράτος μέλος, 
έχει προσκομίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά στην αρμόδια αρχή του 
δεύτερου κράτους μέλους για εξακρίβωση 
και έγκριση:

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) έγκυρο έγγραφο επιβεβαίωσης, 
συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης 
κοινωνικής συμπεριφοράς, το οποίο 
εξασφαλίζεται από την προηγούμενη 
υπηρεσία, ότι κατέχει τα απαιτούμενα 
ακαδημαϊκά προσόντα για να γίνει 
αποδεκτός ως σπουδαστής, ερευνητής ή 
έμμισθος ασκούμενος σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα για τους σκοπούς 
ερευνητικού έργου, σπουδών και 
άσκησης·

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών 
στα οποία σκοπεύει να μεταβεί ο 
ερευνητής ή ο σπουδαστής έχει γίνει 

α) ο πλήρης κατάλογος των κρατών μελών 
στα οποία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να 
μεταβεί ο ερευνητής ή ο σπουδαστής έχει 
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γνωστός πριν από την είσοδο στο πρώτο 
κράτος μέλος·

γίνει γνωστός πριν από την είσοδο στο 
πρώτο κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιείται ουδέτερη ως προς το φύλο ορολογία.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ο ερευνητής μετακινείται σε 
δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 26 και 27, και εφόσον η οικογένειά 
του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος 
μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν 
το δικαίωμα να τον συνοδεύσουν ή να 
επανενωθούν μαζί του.

1. Όταν ο ερευνητής μετακινείται σε 
δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τα 
άρθρα 26 και 27, και εφόσον η οικογένειά 
του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος 
μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν 
το δικαίωμα να τον συνοδεύσουν ή να 
επανενωθούν μαζί του, βάσει κατά 
περίπτωση ανάλυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιείται ουδέτερη ως προς το φύλο ορολογία.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν 
διαμείνει ως μέλη της οικογένειας του 
ερευνητή στο πρώτο κράτος μέλος·

β) σταθερούς και τακτικούς πόρους, 
επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου/της 
ιδίας και των μελών της οικογένειάς 
του/της, χωρίς να απαιτείται προσφυγή 
στο σύστημα κοινωνικής αρωγής του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Or. en
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Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη δυνατόν να απαιτούν από 
τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλη για 
τη διεκπεραίωση των αιτήσεων σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία. Το ύψος των εν 
λόγω τελών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο 
την επίτευξη των στόχων της. 

Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν 
από τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλη 
για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το 
επίπεδο των εν λόγω τελών δεν πρέπει να
είναι υπέρογκο και δυσανάλογο της 
οικονομικής τους κατάστασης/των 
οικονομικών τους δυνατοτήτων, ιδίως για 
τις άμισθες κατηγορίες, όπως οι 
ασκούμενοι και οι εσωτερικοί άμισθοι 
βοηθοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-508/10 Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών 
αναφέρεται ότι το επίπεδο των τελών δεν πρέπει να είναι υπέρογκο ή δυσανάλογο. Για τις 
κατηγορίες άμισθων προσώπων πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους κρατική διευκόλυνση· αυτή 
είναι η ουσία του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας.


