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Τροπολογία 33
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων αποτελεί επίσης βασικό 
στοιχείο και για την ανάπτυξη μιας 
πραγματικής αγοράς εργασίας της 
Ένωσης, επιτρέποντας στους 
εργαζομένους να μετακινούνται από 
περιοχές υψηλής ανεργίας σε περιοχές 
όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού 
δυναμικού, βοηθώντας περισσότερους 
ανθρώπους να βρουν θέσεις εργασίας που 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
δεξιότητες και αντιμετωπίζοντας τα 
σημεία συμφόρησης στην αγορά 
εργασίας.

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων 
και εργαζομένων αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
απογοητευτική: η εισροή φθηνότερου 
εργατικού δυναμικού από την Ανατολική 
Ευρώπη εξωθεί τους Δυτικοευρωπαίους 
από την αγορά εργασίας (αθέμιτος 
ανταγωνισμός) και επιφέρει 
εγκληματικότητα και άλλα προβλήματα.

Or. nl

Τροπολογία 34
Inês Cristina Zuber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί επίσης βασικό 
στοιχείο και για την ανάπτυξη μιας 
πραγματικής αγοράς εργασίας της 
Ένωσης, επιτρέποντας στους 
εργαζομένους να μετακινούνται από 
περιοχές υψηλής ανεργίας σε περιοχές 
όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού 
δυναμικού, βοηθώντας περισσότερους 
ανθρώπους να βρουν θέσεις εργασίας που 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
δεξιότητες και αντιμετωπίζοντας τα 

(2) Τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας που 
είναι αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης 
προκάλεσαν μεγάλη αύξηση της μη 
εκούσιας μετακίνησης εργαζομένων από 
πολλά κράτη μέλη, λόγω ανάγκης· Ο 
μόνος τρόπος καταπολέμησης αυτής της 
τάσης είναι να παρέχονται και να 
αυξάνονται οι κατάλληλες θέσεις 
εργασίας υψηλής ποιότητας σε όλα τα 
κράτη μέλη που έχουν πληγεί, 
εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η 
ελεύθερη μετακίνηση θα βασίζεται 
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σημεία συμφόρησης στην αγορά 
εργασίας.

οπωσδήποτε στην επιλογή και όχι στην 
ανάγκη.

Or. pt

Τροπολογία 35
Norica Nicolai

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί επίσης βασικό 
στοιχείο και για την ανάπτυξη μιας 
πραγματικής αγοράς εργασίας της Ένωσης, 
επιτρέποντας στους εργαζομένους να 
μετακινούνται από περιοχές υψηλής 
ανεργίας σε περιοχές όπου υπάρχει 
έλλειψη εργατικού δυναμικού, βοηθώντας 
περισσότερους ανθρώπους να βρουν θέσεις 
εργασίας που να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις δεξιότητες και
αντιμετωπίζοντας τα σημεία συμφόρησης 
στην αγορά εργασίας.

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί επίσης βασικό 
στοιχείο και για την ανάπτυξη μιας 
πραγματικής αγοράς εργασίας της Ένωσης, 
επιτρέποντας στους εργαζομένους να 
μετακινούνται σε περιοχές που 
προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες 
απασχόλησης, βοηθώντας περισσότερους 
ανθρώπους να βρουν θέσεις εργασίας που 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
δεξιότητες και αντιμετωπίζοντας τα σημεία 
συμφόρησης στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 36
Inês Cristina Zuber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η «οικονομική διακυβέρνηση» και οι 
αναπτυξιακές πολιτικές της ενθάρρυναν 
τις πιο ευέλικτες αγορές εργασίας που 
αποσκοπούν στην καταστροφή της 
κοινωνικής προστασίας και του κράτους 
πρόνοιας, των εργατικών δικαιωμάτων, 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων κ.λπ., 
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με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να 
υποχρεώνονται να υφίστανται συνθήκες 
εργασίας που παραβιάζουν τα 
δικαιώματα απασχόλησης και τα 
κοινωνικά δικαιώματά τους. Οι 
αναπτυξιακές πολιτικές που βασίζονται 
στο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» και στην 
«οικονομική διακυβέρνηση» είναι 
συνεπώς επιβλαβείς από της σκοπιάς της 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων όσον αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία.

Or. pt

Τροπολογία 37
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση για την 
εξάλειψη των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων σε σχέση με τη διαφορά που 
υφίσταται στις αμοιβές των γυναικών 
έναντι των αμοιβών των ανδρών στην 
αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 38
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ωστόσο, η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 

(5) Ωστόσο, η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
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εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας. 
Εξακολουθούν να πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας όταν 
μεταβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας 
και της εφαρμογής της στην πράξη το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας. 
Εξακολουθούν να πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας όταν 
μεταβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας 
και της εφαρμογής της στην πράξη το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως 
καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία 
για τα προβλήματα των πολιτών που 
διευθετούνται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού συστήματος επίλυσης 
διαφορών SOLVIT.

Or. cs

Τροπολογία 39
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
απασχόληση, της 18ης Απριλίου 2012 
(ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας 
σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης»), η Επιτροπή εξήγγειλε την 
πρόθεσή της «να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για τη στήριξη των 
μετακινούμενων εργαζομένων (ενημέρωση 
και συμβουλές) κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
Συνθήκη και τον κανονισμό 492/2011, που 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης».

(8) Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
απασχόληση, της 18ης Απριλίου 2012 
(ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας 
σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης»), η Επιτροπή εξήγγειλε την 
πρόθεσή της «να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για τη στήριξη των 
μετακινούμενων εργαζομένων (ενημέρωση 
και συμβουλές) κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
Συνθήκη και τον κανονισμό 492/2011, που 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης». 
Κατά την επιδίωξη του στόχου αυτού, η 
Επιτροπή δεν δεσμεύεται μόνο να 
διευκολύνει την κινητικότητα των 
εργαζομένων εντός της Ένωσης προς 
περιφέρειες με έλλειψη εργατικού 
δυναμικού, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι 
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εργαζόμενοι θα μπορούν να προβαίνουν 
σε ελεύθερη και πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων τους.

Or. it

Τροπολογία 40
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή των ουσιαστικών κανόνων 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία για 
λόγους εργασίας, καθώς και για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
αυτούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
προστατεύσουν τους εργαζομένους από τις 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και από κάθε 
αδικαιολόγητο εμπόδιο κατά την άσκηση 
του δικαιώματος αυτού.

(12) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή των ουσιαστικών κανόνων 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία για 
λόγους εργασίας, καθώς και για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
αυτούς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
προστατεύσουν τους εργαζομένους από τις 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, 
θρησκεύματος, φυλής, φύλου, γενετήσιου 
προσανατολισμού και από κάθε 
αδικαιολόγητο εμπόδιο κατά την άσκηση 
του δικαιώματος αυτού.

Or. it

Τροπολογία 41
Inês Cristina Zuber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ίση αμοιβή και συνθήκες εργασίας 
για εργασία ίσης αξίας στον ίδιο χώρο 
εργασίας και σε κάθε επαγγελματικό 
τομέα – είτε οι εργαζόμενοι είναι άνδρες 
είτε γυναίκες – είναι μία αρχή που πρέπει 
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να τηρείται αυστηρά και είναι ως εκ 
τούτου ζωτικής σημασίας να υπάρχει 
εξοικείωση και συμμόρφωση με τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Or. pt

Τροπολογία 42
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προς τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για την 
αποτελεσματική επιβολή των ουσιαστικών 
κανόνων που διέπουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και να 
διευκολυνθεί η καλύτερη και πιο 
ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 45 της 
Συνθήκης και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

(13) Προς τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο 
να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για την 
αποτελεσματική επιβολή των ουσιαστικών 
κανόνων που διέπουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και να 
διευκολυνθεί η καλύτερη και πιο 
ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 45 της
Συνθήκης και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011. Ειδικότερα, για την 
εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης όλων των 
πολιτών της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να 
υιοθετήσουν ειδικά μέτρα για τις πλέον 
ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Οι 
ανύπαντρες μητέρες, οι γυναίκες που
έχουν παιδιά με αναπηρία ή έχουν 
αναλάβει την φροντίδα μικρών παιδιών ή 
ηλικιωμένων συγγενών, χρειάζονται, στο 
πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος 
της ελεύθερης κυκλοφορίας τους, 
στοχοθετημένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών τους. 

Or. it

Τροπολογία 43
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι που 
έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω ιθαγένειας 
ή οποιοδήποτε αδικαιολόγητο περιορισμό 
κατά την άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας θα πρέπει να 
έχουν στη διάθεσή τους επαρκή και 
αποτελεσματικά μέσα έννομης 
προστασίας. Όταν τα κράτη μέλη 
διαθέτουν μόνο διοικητικές διαδικασίες, 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση μπορεί να προσβληθεί 
ενώπιον δικαστηρίου κατά την έννοια του 
άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(14) Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι που 
έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, 
θρησκεύματος, φυλής, φύλου, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή οποιοδήποτε 
αδικαιολόγητο περιορισμό κατά την 
άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας θα πρέπει να έχουν στη 
διάθεσή τους επαρκή και αποτελεσματικά 
μέσα έννομης προστασίας. Όταν τα κράτη 
μέλη διαθέτουν μόνο διοικητικές 
διαδικασίες, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
κάθε διοικητική απόφαση μπορεί να 
προσβληθεί ενώπιον δικαστηρίου κατά την 
έννοια του άρθρου 47 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 44
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να υπάρξει ένα πιο 
ουσιαστικό επίπεδο προστασίας, οι 
ενώσεις και τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει 
επίσης να δύνανται να κινήσουν 
διαδικασίες, όπως ορίζουν τα κράτη μέλη, 
είτε εξ ονόματος κάποιου θύματος είτε 
προς υπεράσπισή του, με την επιφύλαξη 
των εθνικών δικονομικών κανόνων που 
αφορούν την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

(15) Προκειμένου να υπάρξει ένα πιο 
ουσιαστικό επίπεδο προστασίας, οι 
ενώσεις και τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει 
επίσης να δύνανται να κινήσουν 
διαδικασίες, όπως ορίζουν τα κράτη μέλη, 
είτε εξ ονόματος κάποιου θύματος 
διακρίσεων είτε προς υπεράσπισή του, με 
την επιφύλαξη των εθνικών δικονομικών 
κανόνων που αφορούν την εκπροσώπηση 
και την υπεράσπιση ενώπιον των 
δικαστηρίων.

Or. it
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Τροπολογία 45
Inês Cristina Zuber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα κράτη μέλη πρέπει να στραφούν 
προς την κατεύθυνση της ατζέντας της 
αξιοπρεπούς εργασίας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών και της ΔΟΕ 
αλλάζοντας τη διεύθυνση της ΕΕ και των 
εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών με 
στόχο την προβολή της έννοιας της 
«αξιοπρεπούς εργασίας» σε όλες της τις 
πτυχές, καθιστώντας την προϋπόθεση για 
την προάσπιση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
οικογενειών τους όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία.

Or. pt

Τροπολογία 46
Marije Cornelissen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος 
να αποφασίσει αν θα αναθέσει τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 
της παρούσας οδηγίας σε ήδη υφιστάμενο 
φορέα που καλύπτει ευρύτερο φάσμα 
λόγων διακρίσεων. Στην περίπτωση που τα 
καθήκοντα με βάση το άρθρο 5 καλυφθούν 
με την επέκταση της εντολής ενός ήδη 
υφιστάμενου φορέα ή δομής, το κράτος 
μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υφιστάμενο φορέα 
για την εκτέλεση συμπληρωματικών 
καθηκόντων, προκειμένου να εξασφαλίσει 
ότι δεν θα επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 

(18) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
αναθέτουν τα καθήκοντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας σε ήδη 
υφιστάμενο φορέα για την ισότητα των 
φύλων, ο οποίος έχει ορισθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, ή ο 
οποίος καλύπτει ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση που τα 
καθήκοντα με βάση το άρθρο 5 καλυφθούν 
με την επέκταση της εντολής ενός ήδη 
υφιστάμενου φορέα ή δομής, το κράτος 
μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πρόσθετων πόρων στον 
υφιστάμενο φορέα για την εκτέλεση 
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υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

συμπληρωματικών καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική και επαρκή παροχή όλων 
των λειτουργιών του φορέα και 
ειδικότερα ότι δεν θα επηρεαστεί η 
εκτέλεση των ήδη υπαρχόντων 
καθηκόντων των εν λόγω φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται σε συμβολή του Equinet, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων για την Ισότητα.

Τροπολογία 47
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθούν τον διάλογο με τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τον 
εντοπισμό και την καταπολέμηση των 
διάφορων μορφών διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθούν τον διάλογο με τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τον 
εντοπισμό και την καταπολέμηση των 
διάφορων μορφών διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας, θρησκεύματος, φυλής, φύλου, 
γενετήσιου προσανατολισμού.

Or. it

Τροπολογία 48
Norica Nicolai

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους απασχόλησης, τις συνθήκες
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ευρύτερα διαθέσιμες στους εργαζομένους 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, 
στους εργοδότες και στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

και τις παροχές ευρύτερα διαθέσιμες και 
προσβάσιμες στις σχετικές γλώσσες στους 
εργαζομένους που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη, στους εργοδότες και στα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 49
Inês Cristina Zuber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Τα κράτη μέλη και όλοι οι 
παράγοντες πρέπει να ωθήσουν τους 
εργαζομένους να ενημερωθούν 
περισσότερο για τα δικαιώματά τους και 
τα μέσα (εργατικό δίκαιο, συλλογικές 
συμφωνίες, διατάξεις περί κοινωνικής 
ασφάλισης, στέγαση, εκπαίδευση, 
παιδική μέριμνα, κ.λπ.) που εξυπηρετούν 
στον στόχο της ρύθμισης των σχέσεων 
εργασίας και των συνθηκών εργασίας και 
διαβίωσης.

Or. pt

Τροπολογία 50
Inês Cristina Zuber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Τα αποτελεσματικά μέτρα 
διασφάλισης που παρείχαν οι 
επιθεωρήσεις εργασίας συνιστούν 
σημαντικό μέσο εγγύησης της ίσης 
μεταχείρισης και καταπολέμησης της 
αδήλωτης εργασίας, του κοινωνικού 
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αποκλεισμού και της εισαγωγής 
διακρίσεων όχι μόνο λόγω ιθαγενείας 
αλλά και λόγω φύλου, δεδομένου ότι οι 
μετανάστριες είναι συχνά θύματα διπλής 
διάκρισης. Οι αρχές που προβαίνουν σε 
επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει 
συνεπώς να είναι εφοδιασμένοι με 
επαρκείς πόρους.

Or. pt

Τροπολογία 51
Inês Cristina Zuber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Είναι επιπλέον σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία και ο 
συντονισμός ανάμεσα στους φορείς 
επιθεωρήσεων εργασίας σε παραμεθόριες 
περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 52
Inês Cristina Zuber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22γ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χειριστούν το ζήτημα της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης των εργαζόμενων 
μεταναστών παρέχοντάς τους πρόσβαση 
στα κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα και στην κοινωνική πρόνοια.

Or. pt
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Τροπολογία 53
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές 
και τα φορολογικά πλεονεκτήματα·

γ) την πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές 
και τα φορολογικά πλεονεκτήματα, και 
ιδίως τις παροχές σε θέματα υγείας, 
κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης 
της ανεργίας.

Or. fr

Τροπολογία 54
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στο δικαίωμά του να 
μετακινείται ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε 
από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει υποστεί 
ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στο δικαίωμά του να 
μετακινείται ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε από 
τη μη τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε ταχείες δικαστικές και/ή 
διοικητικές διαδικασίες 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, διαδικασιών συνδιαλλαγής, για 
την πραγμάτωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το άρθρο 45 της Συνθήκης 
και τα άρθρα 1 έως 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Or. fr
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Τροπολογία 55
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί ή ότι υφίσταται αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στο δικαίωμά του να 
μετακινείται ελεύθερα ή ότι ζημιώθηκε 
από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
εργαζόμενος και κάθε μέλος της 
οικογένειάς του που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, 
θρησκεύματος, φυλής, φύλου, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή ότι υφίσταται 
αδικαιολόγητους περιορισμούς στο 
δικαίωμά του να μετακινείται ελεύθερα ή 
ότι ζημιώθηκε από τη μη τήρηση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν η 
σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

Or. it

Τροπολογία 56
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν με κάθε 
τρόπο που θεωρούν αποτελεσματικό ότι 
οι ενδιαφερόμενοι πολίτες είναι 
ενημερωμένοι όσον αφορά τα δικαιώματά 
τους· 
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Or. fr

Τροπολογία 57
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εξαλείψουν τα εμπόδια στην 
κινητικότητα των εργαζομένων 
προσφέροντας κατάλληλες υπηρεσίες στις 
γυναίκες που ακολουθούν τους συζύγους 
ή συντρόφους τους σε άλλο κράτος μέλος, 
για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους 
στο νέο κοινωνικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον, όπως μαθήματα γλωσσών 
και επαγγελματικής επιμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 58
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι τα παιδιά των 
διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ δεν 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με την 
εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους λόγω 
των εργασιακών επιλογών των γονέων 
τους και ότι θα πρέπει να μελετηθούν 
επαρκώς οι ιδιαίτερες ανάγκες των 
παιδιών των μετακινούμενων 
εργαζομένων ώστε να διασφαλισθούν 
αποτελεσματικές πολιτικές απαντήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 59
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τις συνθήκες για τα παιδιά 
που οι γονείς αφήνουν στην χώρα 
καταγωγής τους και να τα βοηθούν να 
μεγαλώνουν φυσιολογικά και να έχουν 
εκπαίδευση και ενδεδειγμένη κοινωνική 
ζωή·

Or. en

Τροπολογία 60
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσέξουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι 
εργαζόμενες γυναίκες που μετακινούνται 
στο εξωτερικό για εργασίες που 
σχετίζονται με τη φροντίδα παιδιών ή 
ηλικιωμένων, όπως για παράδειγμα 
φροντιστές παιδιών, εσωτερικές άμισθες 
βοηθοί, παραμάνες ή νοσοκόμες, 
καθαρίστριες, οι οποίες συχνά 
προσλαμβάνονται από ιδιώτες, όπως 
οικογένειες ή μέλη οικογενειών, και 
εργάζονται χωρίς σύμβαση ή παράνομα, 
με αποτέλεσμα να μην απολαύουν των 
δικαιωμάτων και παροχών που 
σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση, 
την υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ. που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις αυτές·
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Or. en

Τροπολογία 61
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση των 
εργαζομένων, σε συνδυασμό με την 
κατάλληλη προστασία των εργασιακών 
δικαιωμάτων, προς τους ισχύοντες 
κανόνες που ορίζονται από την εθνική 
νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις 
στο οικείο κράτος μέλος· η αρχή «ίση 
αμοιβή για ίση εργασία», σε συνδυασμό 
με την ισότητα των φύλων, πρέπει να 
ισχύει παντού στην ΕΕ προκειμένου να 
αποφεύγεται το μισθολογικό και 
κοινωνικό ντάμπινγκ· τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία δεν θα αποτελεί σε καμία 
περίπτωση αντικείμενο εκμετάλλευσης με 
στόχο την άνιση μεταχείριση ή το 
μισθολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 62
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει αφενός να 
αυξήσουν τις κοινές προσπάθειές τους για 
έλεγχο, δίωξη και επιβολή κυρώσεων για 
καταναγκαστική εργασία και αδήλωτη 
εργασία και, αφετέρου, να διασφαλίσουν 
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ότι για τα αδικήματα αυτά προβλέπονται 
οι κατάλληλες ποινικές κυρώσεις· τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την προστασία των θυμάτων της 
καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως 
γυναικών και παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 63
Marije Cornelissen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών εθνικού 
επιπέδου που έχουν παρόμοιους στόχους, 
αλλά καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
φορέων, περιλαμβανομένων και 
εγγυήσεων για την πλήρη ανεξαρτησία 
τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς αυτοί υιοθετούν μια ευαίσθητη 
από την άποψη του φύλου προσέγγιση σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας. Οι φορείς 
αυτοί μπορεί να αποτελούν μέρος 
οργανισμών εθνικού επιπέδου που έχουν 
παρόμοιους στόχους με εκείνους μνεία 
των οποίων γίνεται στο άρθρο 13 της 
οδηγίας 2000/43/ΕΚ, ή να καλύπτουν 
ευρύτερο φάσμα λόγων διακρίσεων. Στην 
περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος 
εξασφαλίζει τη διάθεση επαρκών πόρων 
στον υπάρχοντα φορέα για την εκτέλεση 
πρόσθετων καθηκόντων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
επαρκής παροχή όλων των λειτουργιών 
του φορέα και, ειδικότερα, να 
εξασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί η 
εκτέλεση των ήδη υπαρχόντων 
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καθηκόντων των εν λόγω φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται σε συμβολή του Equinet, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων για την Ισότητα.

Τροπολογία 64
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενώσεις, οι οργανώσεις ή άλλα νομικά 
πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, 
έχουν έννομο συμφέρον να μεριμνούν για 
την τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να συμμετέχουν, είτε για 
λογαριασμό ή προς υποστήριξη του 
εργαζομένου και των μελών της 
οικογένειάς του, με τη συναίνεσή του, σε 
οποιαδήποτε δικαστική και/ή διοικητική 
διαδικασία η οποία προβλέπεται για την 
εκτέλεση των δικαιωμάτων, με βάση το 
άρθρο 45 της Συνθήκης και τα άρθρα 1 
έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενώσεις, οι οργανώσεις ή άλλα νομικά 
πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, 
έχουν έννομο συμφέρον να μεριμνούν για 
την τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας, μπορούν να συμμετέχουν, είτε για 
λογαριασμό ή προς υποστήριξη του 
εργαζομένου και των μελών της 
οικογένειάς του, με τη ρητή συναίνεσή 
του, σε οποιαδήποτε δικαστική και/ή 
διοικητική διαδικασία η οποία προβλέπεται 
για την εκτέλεση των δικαιωμάτων, με 
βάση το άρθρο 45 της Συνθήκης και τα 
άρθρα 1 έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011.

Or. fr

Τροπολογία 65
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια δομή, έναν ή 
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περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη λειτουργία των εν λόγω 
φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών εθνικού 
επιπέδου που έχουν παρόμοιους στόχους, 
αλλά καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των εργαζομένων ή των μελών της 
οικογένειάς τους, χωρίς διακρίσεις κυρίως 
λόγω ιθαγένειας, και λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία των εν 
λόγω φορέων. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών εθνικού 
επιπέδου που έχουν παρόμοιους στόχους, 
αλλά καλύπτουν ευρύτερο φάσμα λόγων 
διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος εξασφαλίζει τη διάθεση 
επαρκών πόρων στον υπάρχοντα φορέα για 
την εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η εκτέλεση των ήδη 
υπαρχόντων καθηκόντων των εν λόγω 
φορέων.

Or. fr

Τροπολογία 66
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι φορείς αυτοί πρέπει να 
ενημερώνουν, να διευκολύνουν και να 
απλοποιούν τις διοικητικές διαδικασίες 
επί θεμάτων που συνδέονται με την 
ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, 
όπως είναι η χορήγηση της άδειας 
παραμονής και της άδειας εργασίας, η 
δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, η πρόσβαση σε 
ιατρική περίθαλψη, η επιστροφή των 
ιατρικών εξόδων, η αποφυγή της διπλής 
φορολόγησης, η μεταφορά της 
ταξινόμησης των οχημάτων, η μεταφορά 
των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
κλπ, αφιερώνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες, και ιδίως στις ανύπαντρες 
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μητέρες·

Or. en

Τροπολογία 67
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ζητήματα σχετικά με την ισότητα 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 68
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για 
τις διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια·

β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για 
τις διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια, το 
θρήσκευμα, την φυλή, το φύλο και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό·

Or. it

Τροπολογία 69
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς αυτοί θα ελέγχουν την κατάσταση 
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των γραφείων και των οργανώσεων που 
προσφέρουν εργασία σε εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη και θα εντοπίζουν 
πιθανές παράνομες ή μαύρες θέσεις 
εργασίας ή γραφεία και οργανισμούς που 
προσφέρουν πλασματικές θέσεις 
εργασίας. Θα πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται με γραφεία και των 
οργανώσεις εταίρους από τα άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ για τον εντοπισμό τέτοιων 
καταστάσεων· Οι απαραίτητοι πόροι για 
την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων θα 
πρέπει να χορηγούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο·

Or. en

Τροπολογία 70
Minodora Cliveti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι δημιουργηθέντες ή οι υπάρχοντες 
φορείς στα κράτη μέλη πρέπει να 
ελέγχουν τα συμβόλαια που συνάπτονται, 
ιδίως με γυναίκες, τα οποία πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα πραγματικά 
δεδομένα ούτως ώστε οι γυναίκες να μην 
καθίστανται θύματα καταναγκαστικής 
πορνείας και εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 71
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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δα) Σε κάθε περίπτωση, δημοσιεύεται 
έκθεση σε ετήσια βάση για να 
διαπιστωθεί η πραγματοποιηθείσα 
εργασία της δομής και να διατυπωθούν 
προτάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 72
Barbara Matera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον διάλογο 
με τις σχετικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους 
που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο και την εθνική τους πρακτική, 
νόμιμο συμφέρον να συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας, προκειμένου να προωθηθεί η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον διάλογο 
με τις σχετικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους 
που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους 
δίκαιο και την εθνική τους πρακτική, 
νόμιμο συμφέρον να συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας, ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, 
προκειμένου να προωθηθεί η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.

Or. it

Τροπολογία 73
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς, 
δωρεάν, εύκολα προσβάσιμες, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο 
της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 
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προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

προσβάσιμες και μέσω του Your Europe 
και του EURES.

Or. fr


