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Τροπολογία 15
Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παρούσα οδηγία θα συμβάλει στην 
αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών για την ειδική 
κατηγορία της εποχικής προσωρινής 
μετανάστευσης καθορίζοντας δίκαιους και 
διαφανείς κανόνες για την εισδοχή και τη 
διαμονή και, συγχρόνως, παρέχοντας 
κίνητρα και διασφαλίσεις, ούτως ώστε η 
προσωρινή διαμονή να μην γίνεται μόνιμη. 
Επίσης, χάρη στους κανόνες που 
θεσπίζονται στην οδηγία 2009/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, θα 
αποφεύγεται η μετατροπή της προσωρινής 
διαμονής σε παράνομη διαμονή.

(6) Η παρούσα οδηγία θα συμβάλει στην 
αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών για την ειδική 
κατηγορία της εποχικής προσωρινής 
μετανάστευσης καθορίζοντας δίκαιους και 
διαφανείς κανόνες για την εισδοχή και τη 
διαμονή και, συγχρόνως, παρέχοντας 
κίνητρα και διασφαλίσεις, ούτως ώστε η 
προσωρινή διαμονή να μην γίνεται μόνιμη. 
Επίσης, χάρη στους κανόνες που 
θεσπίζονται στην οδηγία 2009/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, θα 
αποφεύγεται η μετατροπή της προσωρινής 
διαμονής σε παράνομη διαμονή.

Η οδηγία θα συμβάλει επίσης στην 
προστασία, ιδιαίτερα των γυναικών, από 
επισφαλείς σχέσεις εργασίας και 
εκμετάλλευση. 

Or. de

Τροπολογία 16
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα κράτη μέλη πρέπει να κυρώσουν 
τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία 
των δικαιωμάτων όλων των 
διακινούμενων εργαζομένων και των 
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μελών των οικογενειών τους, την οποία 
ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 
1990.

Or. pt

Τροπολογία 17
Tadeusz Cymański

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Η παρούσα οδηγία θα εφαρμοστεί 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά 
την εθνική νομοθεσία για τη 
βραχυπρόθεσμη απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της εποχιακής 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 18
Tadeusz Cymański

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η διάρκεια διαμονής θα πρέπει να 
περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο 
ανά ημερολογιακό έτος η οποία, από 
κοινού με τον ορισμό της εποχικής 
εργασίας, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
εργασία είναι καθαρά εποχικού 
χαρακτήρα. Θα πρέπει να προβλέπεται ότι, 
εντός της εν λόγω μέγιστης διάρκειας 
διαμονής, είναι δυνατή η παράταση της 
σύμβασης ή η αλλαγή εργοδότη. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί ο 
κίνδυνος καταχρηστικής μεταχείρισης που 
μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εποχικά 

(16) Η διάρκεια διαμονής θα πρέπει να 
περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο 
ανά ημερολογιακό έτος η οποία, από 
κοινού με τον ορισμό της εποχικής 
εργασίας, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
εργασία είναι καθαρά εποχικού 
χαρακτήρα. Θα πρέπει να προβλέπεται ότι, 
εντός της εν λόγω μέγιστης διάρκειας 
διαμονής, είναι δυνατή η παράταση της 
σύμβασης ή η αλλαγή εργοδότη. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί ο 
κίνδυνος καταχρηστικής μεταχείρισης που 
μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εποχικά 
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εργαζόμενοι εάν δεσμεύονται με έναν 
μόνον εργοδότη και συγχρόνως να 
αντιμετωπίζονται με ευέλικτο τρόπο οι 
πραγματικές ανάγκες των εργοδοτών σε 
εργατικό δυναμικό.

εργαζόμενοι εάν δεσμεύονται με έναν 
μόνον εργοδότη και συγχρόνως να 
αντιμετωπίζονται με ευέλικτο τρόπο οι 
πραγματικές ανάγκες των εργοδοτών σε 
εργατικό δυναμικό. Τούτο δεν θίγει το 
δικαίωμα υπηκόων τρίτων χωρών να 
παραμένουν στο κράτος μέλος υποδοχής 
με διαφόρων τύπων άδειες και 
θεωρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 19
Mariya Nedelcheva

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι εποχιακά εργαζόμενοι από τρίτες 
χώρες θα πρέπει κατά την παραλαβή της 
άδειας εργασίας τους  να ενημερώνονται 
επαρκώς σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους. Οι σχετικές 
πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής. Πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο σαφείς και προσιτές, έτσι 
ώστε οι εποχιακά εργαζόμενοι από τρίτες 
χώρες να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε 
καταχρηστική συμπεριφορά θα 
τιμωρείται. Κάθε παραβίαση των 
δικαιωμάτων τους από τον εργοδότη 
και/ή τρίτο μέρος, όπως επίσης η άσκηση 
αδήλωτης δραστηριότητας παράλληλα με 
την εποχιακή δραστηριότητά τους 
επισύρουν κυρώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 20
Tadeusz Cymański

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Θα πρέπει να προωθηθεί η κυκλική 
μετανάστευση των εποχικά εργαζόμενων 
υπηκόων τρίτων χωρών. Προκειμένου να 
έχουν οι εποχικά εργαζόμενοι προοπτικές 
απασχόλησης στην ΕΕ για περιόδους 
μεγαλύτερες από μια εποχή και να 
μπορούν οι εργοδότες της ΕΕ να 
βασίζονται σε σταθερότερο και ήδη 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, θα 
πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα 
πρόσβασης στην εποχική απασχόληση επί 
πολλά διαδοχικά έτη, είτε με μια άδεια 
εργασίας πολλών εποχών είτε με 
απλουστευμένη διαδικασία. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε 
αυτούς τους εργαζόμενους έναντι των 
υπηκόων τρίτων χωρών που υποβάλλουν 
αίτηση εισδοχής ως εποχικά εργαζόμενοι 
για πρώτη φορά ή να προβλέπει μείωση 
του χρόνου των διαδικασιών ή να απαιτεί 
λιγότερα δικαιολογητικά.

(17) Θα πρέπει να προωθηθεί η κυκλική 
μετανάστευση των εποχικά εργαζόμενων 
υπηκόων τρίτων χωρών. Προκειμένου να 
έχουν οι εποχικά εργαζόμενοι προοπτικές 
απασχόλησης στην ΕΕ για περιόδους 
μεγαλύτερες από μια εποχή και να 
μπορούν οι εργοδότες της ΕΕ να 
βασίζονται σε σταθερότερο και ήδη 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, θα 
πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα 
πρόσβασης στην εποχική απασχόληση επί 
πολλά διαδοχικά έτη, είτε με μια άδεια 
εργασίας πολλών εποχών είτε με 
απλουστευμένη διαδικασία. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα 
στους αιτούντες που έχουν ήδη υποβάλει 
αίτηση για να γίνουν δεκτοί ως εποχιακά 
εργαζόμενοι και έχουν αποδείξει ότι 
συμμορφώνονται προς τους όρους 
εισδοχής. Τούτο μπορεί να περιλαμβάνει 
μείωση του χρόνου των διαδικασιών ή να 
απαιτεί λιγότερα δικαιολογητικά.

Or. en

Τροπολογία 21
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Για την εγγύηση της ασφάλειας και 
της προστασίας των γυναικών 
εργαζομένων που έχουν πολύ μεγαλύτερες 
πιθανότητες από ό,τι οι άνδρες να 
προσληφθούν για εποχιακή απασχόληση, 
είναι αναγκαίο να υπάρχουν σαφείς και 
κατάλληλες προϋποθέσεις όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών εργαζομένων 
να διαπραγματεύονται τους όρους 
απασχόλησής τους με τους εργοδότες 
τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ειδικά 
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μέτρα ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να καλύπτουν όλες τις αντίξοες 
συνθήκες που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενες, καθώς 
και την πρόσβαση σε ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη.

Or. en

Τροπολογία 22
Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Οι εποχιακά εργαζόμενοι είναι 
δυνατόν να πέσουν θύματα 
εκμετάλλευσης από τον εργοδότη τους. 
Για τούτο είναι αναγκαία η βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ του κράτους, των 
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων 
φορέων, για να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ τους έτσι ώστε να υποστηρίζονται 
οι εποχιακά εργαζόμενοι και των δύο 
φύλων και να αναπτυχθούν στρατηγικές 
επίλυσης προβλημάτων.

Or. de

Τροπολογία 23
Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23b) Η διαβίβαση στατιστικών 
στοιχείων για την εποχιακή απασχόληση 
στα κράτη μέλη θα συμβάλει επίσης στην 
αποσαφήνιση των διαφορών που 
παρατηρούνται μεταξύ των κρατών 
μελών, και στην ανάδειξη του ρόλου και 
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των ιδιαίτερων προβλημάτων των 
γυναικών σε σχέση με την εποχιακή 
απασχόληση.

Or. de

Τροπολογία 24
Tadeusz Cymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εποχικά εργαζόμενοι επιτρέπεται να 
παραμείνουν στη χώρα για μέγιστη 
περίοδο έξι μηνών ανά ημερολογιακό έτος, 
μετά την οποία πρέπει να επιστρέψουν σε 
τρίτη χώρα.

1. Οι εποχικά εργαζόμενοι επιτρέπεται να 
παραμείνουν στη χώρα για μέγιστη 
περίοδο έξι μηνών ανά ημερολογιακό έτος, 
μετά την οποία πρέπει να επιστρέψουν σε 
τρίτη χώρα, εκτός αν δικαιούνται με βάση 
την εθνική νομοθεσία να παραμείνουν με 
άλλη άδεια ή θεώρηση.

Or. en

Τροπολογία 25
Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – πρώτο μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ισχύουν για την εποχική εργασία, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής στο κράτος 
μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

1. όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ισχύουν για την εποχική εργασία, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής στο κράτος 
μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία, χωρίς διακρίσεις με 
βάση το φύλο και λαμβάνοντας υπόψη τις 
εγκύους, τις λεχώνες και τις γαλουχούσες 
εποχιακά εργαζόμενες.

Or. de
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Τροπολογία 26
Tadeusz Cymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της 
προσχώρησης και της συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζόμενων ή οποιαδήποτε 
επαγγελματική οργάνωση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις 
οργανώσεις αυτές, με την επιφύλαξη των 
εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη 
και τη δημόσια ασφάλεια·

(α) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της 
προσχώρησης και της συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζομένων η οποία δέχεται 
ως μέλη της εποχιακά εργαζομένους και 
εργαζομένους που δεν διαμένουν στο 
κράτος υποδοχής ή οποιαδήποτε 
επαγγελματική οργάνωση, 
περιλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων 
που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, 
με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων 
για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια 
ασφάλεια,

Or. en

Τροπολογία 27
Mariya Nedelcheva

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τρίτα 
μέρη που έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική νομοθεσία, νόμιμο 
συμφέρον να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, 
μπορούν να κινήσουν, είτε εξ ονόματος 
εποχικού εργαζόμενου είτε προς 
υποστήριξη αυτού, με τη συναίνεσή 
του/της, κάθε προβλεπόμενη διοικητική ή 
αστική διαδικασία για την πραγμάτωση 
του στόχου της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τρίτα 
μέρη που έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική νομοθεσία, νόμιμο 
συμφέρον να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, 
μπορούν να κινήσουν, είτε εξ ονόματος 
εποχικού εργαζόμενου είτε προς 
υποστήριξη αυτού, με τη συναίνεσή 
του/της, κάθε προβλεπόμενη διοικητική ή 
αστική διαδικασία για την πραγμάτωση 
του στόχου της παρούσας οδηγίας.

Το κράτος μέλος υποδοχής των εποχιακά 
εργαζόμενων από τρίτη χώρα τους 
ενημερώνει, κατά την παράδοση της 
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άδειας εργασίας τους, για την ύπαρξη 
μηχανισμών προσφυγής και φορέων 
παροχής βοήθειας σε θύματα σε 
περίπτωση παραβίασης των 
δικαιωμάτων τους, ιδιαίτερα όσον αφορά 
περιπτώσεις κακομεταχείρισης, 
παρενόχλησης ή οποιασδήποτε άλλης 
μορφής οργανωμένου εγκλήματος γενικά.

Or. fr


