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PR_COD_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει,
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επέκταση των
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009
στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις
μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11160/4/2010 –
C7-0208/2010),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο (COM(2007)0439)),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0208/2010),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 79, παράγραφος 2β της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που
εκδόθηκε στις 16 Ιανουαρίου 20082,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

                                               
1 ΕΕ C 294 Ε της 3.12.2009, σ. 259.
2 ΕΕ C 151 της 17.6.2008, σ. 50.
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4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία
με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν σχέδιο κανονισμού έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που
διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ και βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση σε σχέση με
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες συντονισμού των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με αυτούς που εφαρμόζονται στους ευρωπαίους πολίτες
μετά την εφαρμογή των αναθεωρημένων κανόνων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΕΚ
αριθ. 883/2004 και στον σχετικό κανονισμό εφαρμογής (κανονισμός ΕΚ αριθ. 987/2009).

Όταν υποβλήθηκε αρχικά η πρόταση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
γνωμοδότησε προτείνοντας δύο τροπολογίες: σχετικά με την αντικατάσταση ορισμένων
αναφορών στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και σχετικά με την επισήμανση του
στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία, όπως 
αναφέρεται στον ισχύοντα κανονισμό 859/2003. Και οι δύο τροπολογίες ενσωματώθηκαν στη
θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Ιουλίου 2010 ως αιτιολογικές σκέψεις
τέσσερα και επτά.

Μετά την έναρξη σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, στον υπό εξέταση φάκελο 
εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Το Μάιο 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης
και το κείμενο κατέστη η πρώτη ανάγνωση του ΕΚ στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση δεν περιλαμβάνει ουδεμία αναφορά σε
παραρτήματα ή συγκεκριμένες διατάξεις για οποιοδήποτε συμμετέχον κράτος μέλος, πράγμα 
που συμφωνεί με τη θέση σε πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Συμβούλιο προτείνει περιορισμένο αριθμό τροπολογιών: συμπεριέλαβε ορισμένες
αιτιολογικές σκέψεις σχετικά με τη συμμετοχή ορισμένων κρατών μελών σύμφωνα με τη
νομική βάση της πρότασης, δηλαδή το άρθρο 79, παράγραφος 2, εδάφιο β. (αιτιολογική
σκέψη 17, 18, 19). Δυστυχώς, η Δανία δεν συμμετέχει στις διευθετήσεις συντονισμού για
τους υπηκόους τρίτων χωρών. Η Ιρλανδία επέλεξε να συμμετέχει αλλά, προς απογοήτευση
του εισηγητού σας, το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε να μην συμμετέχει και, ως εκ τούτου,
συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς: αυτό, ο εισηγητής σας
θεωρεί ότι αποτελεί οπισθοδρόμηση, τόσο όσον αφορά τη δέσμευση για απλούστευση, που
αποτελεί σημαντική συνιστώσα του στόχου του κανονισμού 883/2004, όσο και από την αρχή
της ίσης μεταχείρισης.

Η αιτιολογική σκέψη 8 της αρχικής πρότασης (τώρα αιτιολογική σκέψη 10 της θέσης του
Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση) διασαφηνίζει τα δικαιώματα των κρατών μελών σχετικά με 
την εξουσία τους να αποφασίζουν εάν ένα άτομο βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος της χώρας. Η
αιτιολογική σκέψη 13 διευκρινίζει τα δικαιώματα του ατόμου (και αυτά των επιζώντων) να
διατηρήσουν ορισμένες παροχές κοινωνικής ασφάλειας που αποκτήθηκαν κατά τη νόμιμη
διαμονή.

Η σύντομη έγκριση του νέου κανονισμού θα επιτρέψει την χωρίς καθυστέρηση ενσωμάτωσή
του στην αναθεωρημένη εφαρμογή των κανονισμών 883/2004 και 987/2009, και θα
εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, των νόμιμα
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Ο εισηγητής σας αποφάσισε να μην υποβάλει
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τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, και συνιστά να εγκριθεί από την
επιτροπή.


