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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη 
ελευθερία των πολιτών της ΕΕ και έναν 
από τους πυλώνες της εσωτερικής αγοράς 
στην Ένωση, που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της 
αναπτύσσεται περαιτέρω από το δίκαιο της 
Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση της 
πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζονται στους πολίτες της Ένωσης 
και στα μέλη της οικογένειάς τους.

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη 
ελευθερία των πολιτών της ΕΕ και έναν 
από τους πυλώνες της εσωτερικής αγοράς 
στην Ένωση, που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της 
αναπτύσσεται περαιτέρω από το δίκαιο της 
Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση της 
πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζονται στους πολίτες της Ένωσης 
και στα μέλη της οικογένειάς τους. Είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αυτή η 
θεμελιώδης ελευθερία λαμβάνει πάντα 
υπόψη την αρχή της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και την προώθηση 
της ισότητας των ευκαιριών σε ολόκληρη 
την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 2

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 

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί επίσης βασικό 
στοιχείο και για την ανάπτυξη μιας 
πραγματικής αγοράς εργασίας της Ένωσης, 
επιτρέποντας στους εργαζομένους να 
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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.

μετακινούνται 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.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όσον αφορά τους εργαζομένους και τις 
οικογένειες των εργαζομένων που ασκούν 
το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία, το άρθρο 45 της Συνθήκης 
παρέχει σημαντικά δικαιώματα για την 
άσκηση αυτής της θεμελιώδους 
ελευθερίας, όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης.

(4) Το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων, έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην οικογενειακή 
ζωή και στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές επιλογές των 
εργαζομένων και των συντρόφων τους· 
όσον αφορά τους εργαζομένους και τις 
οικογένειες των εργαζομένων που ασκούν 
το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία, το άρθρο 45 της Συνθήκης 
παρέχει σημαντικά δικαιώματα για την 
άσκηση αυτής της θεμελιώδους 
ελευθερίας, όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης και την οδηγία 
2004/38/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης  Απριλίου 2004. Κατά την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) 492/2011, της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ και της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη δεν εισάγουν 
διακρίσεις για τους εργαζόμενους και τα 
μέλη των οικογενειών τους, για 
οποιονδήποτε από τους λόγους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 21 του Χάρτη 
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των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού 
προσανατολισμού.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αμοιβαία αναγνώριση των διαφόρων 
νομικών σχέσεων συμβίωσης και των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, 
προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
διάκριση λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού ή φιλοσοφικών 
επιλογών των διακινούμενων 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα που απορρέουν 
από την υιοθεσία ενός παιδιού, καθώς 
αυτό αποτελεί προϋπόθεση κατά την 
εξέταση του ενδεχόμενου μετακίνησης σε 
άλλο κράτος μέλος με σκοπό την εργασία.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ωστόσο, η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

(5) Η αποτελεσματική άσκηση της 
ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πρόκληση και πολλοί εργαζόμενοι πολύ 
συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας.
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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.

Εξακολουθούν να πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας όταν 
μεταβαίνουν σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργαζόμενοι, 
υποφέρουν επίσης από τις εντονότερες 
επιπτώσεις των πολλαπλών διακρίσεων 
για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού και φύλου. Ως εκ 
τούτου, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της 
νομοθεσίας και της εφαρμογής της στην 
πράξη το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Αυτό το χάσμα παραμένει, επίσης, για 
ορισμένες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
οικιακοί βοηθοί, τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ή οι αναλφάβητοι. Ειδικά μέτρα 
θα πρέπει να εφαρμόζονται για αυτές τις 
ομάδες ώστε να καταστεί δυνατόν να 
απολαύουν του δικαιώματός τους να 
εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 6

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»
και κάλεσε τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
την ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα 



PA\944204EL.doc 7/19 PE516.697v01-00

EL

που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων, 
την ισότητα των φύλων και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και να 
ανοίξουν και να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των υπηκόων της ΕΕ σε θέσεις 
του δημόσιου τομέα τους, σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο, όπως ερμηνεύθηκε από 
το Δικαστήριο. Η Επιτροπή καλεί επίσης 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
σωστή εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ 
για την εφαρμογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα 
απασχόλησης και εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Είναι πιο πιθανό να γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, όταν αυτοί οργανώνονται 
μέσω φορέων εκπροσώπησης 
συμφερόντων. Τα κράτη μέλη  
διευκολύνουν και  υποστηρίζουν την 
οργάνωση και την εκπροσώπηση των 
συμφερόντων των εργαζομένων από άλλα 
κράτη μέλη, ιδίως των ευάλωτων 
εργαζομένων όπως είναι οι εποχιακά 
εργαζόμενοι και οι οικιακοί βοηθοί ή οι 
εργαζόμενοι στον τομέα του σεξ.

Or. en
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Τροπολογία 8

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 ευρύτερα διαθέσιμες στους 
εργαζομένους που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη, στους εργοδότες και στα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

(21) Τα κράτη μέλη  φροντίζουν ώστε  
όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με
τη στέγαση, την υγειονομική  ασφάλιση, 
τα φορολογικά πλεονεκτήματα και 
αντικίνητρα για το σύντροφο του 
εργαζομένου, τον φόρο και τα οφέλη  
σχετικά με την φροντίδα των παιδιών και 
τα δικαιώματα των συντάξεων να είναι 
ευρέως διαθέσιμες και εύκολα 
προσβάσιμες στις αντίστοιχες γλώσσες
στους εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη, 
στους εργοδότες και σε άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη. Τα κράτη μέλη  
εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα 
οικονομικά προσιτά μαθήματα γλώσσας 
για τους εργαζόμενους και τα μέλη των 
οικογενειών τους.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανισμών που ασκούν καθήκοντα 
σχετικά με την προστασία των 
διακινούμενων εργαζομένων της Ένωσης 
από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε 
να καλύπτουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις λόγω 

(23) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης πιο ευνοϊκών διατάξεων ιδίως 
προκειμένου να διασφαλίζονται ίσες 
ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους 
άνδρες να κάνουν χρήση του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να επεκτείνουν τις 
αρμοδιότητες των οργανισμών που ασκούν 
καθήκοντα σχετικά με την προστασία των 
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ιθαγένειας, για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας τους 
που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την ισχύουσα κατάσταση στα κράτη μέλη.

διακινούμενων εργαζομένων της Ένωσης 
από τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ώστε 
να καλύπτουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης και τα μέλη της οικογενείας τους 
που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την ισχύουσα κατάσταση στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Αφού περάσει ένα επαρκές χρονικό 
διάστημα από την εφαρμογή της οδηγίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει έκθεση 
για την εφαρμογή της, αξιολογώντας 
ειδικότερα τη σκοπιμότητα υποβολής 
οποιασδήποτε αναγκαίας πρότασης για την
εξασφάλιση της καλύτερης επιβολής του 
δικαίου της Ένωσης σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία.

(26) Αφού περάσει ένα επαρκές χρονικό 
διάστημα από την εφαρμογή της οδηγίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει έκθεση 
για την εφαρμογή της, αξιολογώντας 
ειδικότερα τη σκοπιμότητα υποβολής 
οποιασδήποτε αναγκαίας πρότασης για την 
εξασφάλιση της καλύτερης επιβολής του 
δικαίου της Ένωσης σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία. Η αξιολόγηση αυτή 
θα πρέπει να υιοθετήσει μια ευαίσθητη 
από την άποψη του φύλου προσέγγιση.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως την 
ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το 
δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), το 
δικαίωμα της μη διάκρισης (άρθρο 21 και 
ιδίως την παράγραφο 2, που αφορά την 
απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας), το δικαίωμα διαπραγμάτευσης 
και συλλογικών δράσεων (άρθρο 28), 
δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας
(άρθρο 31), το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45) και 
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47). Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές.

(27) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως την 
ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το 
δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), το 
δικαίωμα της μη διάκρισης (άρθρο 21 και 
ιδίως την παράγραφο 1, σχετικά με την 
απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου 
και την παράγραφο 2, που αφορά την 
απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας), το δικαίωμα διαπραγμάτευσης 
και συλλογικών δράσεων (άρθρο 28), 
δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας
(άρθρο 31), το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45) και 
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47). Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, 
ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές και την 
απόλυση·

(β) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, 
ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση των 
διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο, τις 
αποδοχές και την απόλυση·

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) δικαιώματα στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις·

(δ) τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις και άλλους φορείς που 
σχετίζονται με την εργασία·

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα
τέκνα των εργαζομένων.

(ζ) την πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής
εκπαίδευσης και της φροντίδας για τα
παιδιά των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 17

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 αδικαιολόγητες 
διακρίσεις ή 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. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη όχι μόνο εξασφαλίζουν 
τη διαθεσιμότητα των εν λόγω 
διαδικασιών, αλλά υποχρεούνται επίσης 
να δημιουργήσουν συστήματα 
πληροφοριών με σκοπό να εξασφαλιστεί 
ότι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, 
ανεξάρτητα από τις γλωσσικές τους 
δεξιότητες έχουν επίγνωση της ύπαρξής 
τους, των μηχανισμών και των σχετικών 
διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εργαζόμενοι που κινούν δικαστικές ή 
διοικητικές διαδικασίες δεν θα έχουν 
οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση από 
τον εργοδότη τους.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και 
πρακτικές ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι 
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μηχανισμοί ώστε  οι εργαζόμενοι να είναι 
σε θέση να διεκδικήσουν και να λάβουν 
τα δικαιώματα που τους οφείλονται και/ή 
ότι τρίτα μέρη μπορούν να ενεργούν για 
λογαριασμό τους για το σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί των 
προθεσμιών για την εκτέλεση των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες αυτές είναι 
τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 
άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
εθνικών κανόνων περί των προθεσμιών για 
την εκτέλεση των εν λόγω δικαιωμάτων.
Οι προθεσμίες αυτές είναι τέτοιες ώστε να 
μην μπορούν να θεωρηθούν ικανές να 
καταστήσουν αδύνατη ή υπερβολικά 
δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που 
απονέμει το δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 22

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 

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, κατά περίπτωση, με τη 
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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.

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. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
αυτές οι ενώσεις και οργανώσεις έχουν 
απεριόριστη πρόσβαση στους 
ενδιαφερόμενους εργαζόμενους κατά την 
προετοιμασία και παρακολούθηση των 
ομαδικών αξιώσεων.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί των 
προθεσμιών για την εκτέλεση των εν λόγω 
δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες αυτές είναι 
τέτοιες ώστε να μην μπορούν να 
θεωρηθούν ικανές να καταστήσουν 
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 
άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το 
δίκαιο της Ένωσης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 4
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
εθνικών κανόνων περί των προθεσμιών για 
την εκτέλεση των εν λόγω δικαιωμάτων.
Οι προθεσμίες αυτές είναι τέτοιες ώστε να 
μην μπορούν να θεωρηθούν ικανές να 
καταστήσουν αδύνατη ή υπερβολικά 
δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που 
απονέμει το δίκαιο της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 25

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. 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, 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. en

Τροπολογία 26

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
σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την 
ιθαγένεια και σε συνδυασμό με τις 
διακρίσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο·
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – Επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάλογος Εκπροσώπηση συμφερόντων και
διάλογος

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
φορέας για την υποστήριξη της ίσης 
μεταχείρισης προωθεί ενεργά την 
εκπροσώπηση συμφερόντων και 
διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι 
οικογένειές τους που ασκούν το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη κυκλοφορία 
γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν χρήση 
των δικαιωμάτων τους.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη  διευκολύνουν και  
υποστηρίζουν την οργάνωση των 
εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη, ιδίως 
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των ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι 
εποχιακά εργαζόμενοι και οι οικιακοί 
βοηθοί ή οι εργαζόμενοι στον τομέα του 
σεξ. Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης 
στους εν λόγω εργαζομένους πληροφορίες 
σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής 
σε συνδικαλιστική οργάνωση και 
διευκολύνουν την αναγνώριση της 
συμμετοχής σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 30

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 και 
υποστηρίζουν 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.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις των άρθρων 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όχι 
μόνο οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς 
και οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
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1 έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
492/2011, τίθενται υπόψη των 
ενδιαφερομένων με κάθε πρόσφορο μέσο 
σε όλη την επικράτειά τους.

των άρθρων 1 έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 492/2011, αλλά και το ευρύ φάσμα 
των άλλων κανόνων που αφορούν την 
κοινωνική ασφάλιση 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικογενειακών παροχών, των 
δικαιωμάτων στην εργασία, των 
συνθηκών απασχόλησης, της φορολογίας, 
της αναγνώρισης της οικογένειας, της 
εκμάθησης γλωσσών οι οποίες είναι 
σημαντικές για τους εργαζόμενους και τις 
οικογένειές τους που ασκούν το δικαίωμά 
τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, τίθενται 
υπόψη των ενδιαφερομένων με κάθε 
πρόσφορο μέσο σε όλη την επικράτειά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη θέτουν υπόψη των 
ενδιαφερομένων πληροφορίες που 
σχετίζονται με τις υπόλοιπες εθνικές 
διατάξεις που αφορούν τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους 
κατά την άσκηση του δικαιώματός τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας.

Or. en


