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Τροπολογία 559
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 32
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

4. Κατόπιν διαβούλευσης με 
επαγγελματικούς φορείς όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωμάτωσης των προτάσεών τους, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α προκειμένου να 
διευκρινίσει:

Or. en

Τροπολογία 560
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης» νοείται 
ένα κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για 
την άσκηση ενός συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. Για τους σκοπούς της 
ανάληψης και άσκησης του εν λόγω 
επαγγέλματος, ένα κράτος μέλος παρέχει 
στους τίτλους εκπαίδευσης που ελήφθησαν 
βάσει ενός τέτοιου πλαισίου την ίδια ισχύ 
στην επικράτειά του, με τους τίτλους 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης» νοείται 
ένα κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για 
την άσκηση ενός συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
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εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο, με την 
προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλαίσιο πληροί 
τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 2. Τα εν λόγω κριτήρια 
συνάδουν με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης μπορεί να 
συσταθεί εντός της επικράτειας ενός 
κράτους μέλους με βάση τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο.
Για τους σκοπούς της ανάληψης και 
άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος, ένα 
κράτος μέλος παρέχει στους τίτλους 
εκπαίδευσης που ελήφθησαν βάσει ενός 
τέτοιου πλαισίου την ίδια ισχύ στην
επικράτειά του, με τους τίτλους 
εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο, με την 
προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλαίσιο πληροί 
τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 2. Τα εν λόγω κριτήρια 
συνάδουν με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 561
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης» νοείται 
ένα κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για 
την άσκηση ενός συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. Για τους σκοπούς της 
ανάληψης και άσκησης του εν λόγω 
επαγγέλματος, ένα κράτος μέλος παρέχει 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης» νοείται 
ένα κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για 
την άσκηση ενός συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. Στις απαιτήσεις ενδέχεται 
να συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των 
διδακτικών μονάδων του συστήματος 
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στους τίτλους εκπαίδευσης που ελήφθησαν 
βάσει ενός τέτοιου πλαισίου την ίδια ισχύ 
στην επικράτειά του, με τους τίτλους 
εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο, με την 
προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλαίσιο πληροί 
τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 2. Τα εν λόγω κριτήρια 
συνάδουν με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

ECTS, ωστόσο ο αριθμός των 
διδακτικών μονάδων του συστήματος 
ECTS και μόνο ενδέχεται να μην είναι 
αρκετός για τη διαμόρφωση των 
κριτηρίων. Για τους σκοπούς της 
ανάληψης και άσκησης του εν λόγω 
επαγγέλματος, ένα κράτος μέλος παρέχει 
στους τίτλους εκπαίδευσης που ελήφθησαν 
βάσει ενός τέτοιου πλαισίου την ίδια ισχύ 
στην επικράτειά του, με τους τίτλους 
εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο, με την 
προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλαίσιο πληροί 
τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 2. Τα εν λόγω κριτήρια 
συνάδουν με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 562
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης» νοείται 
ένα κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για 
την άσκηση ενός συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. Για τους σκοπούς της 
ανάληψης και άσκησης του εν λόγω 
επαγγέλματος, ένα κράτος μέλος παρέχει 
στους τίτλους εκπαίδευσης που ελήφθησαν 
βάσει ενός τέτοιου πλαισίου την ίδια ισχύ 
στην επικράτειά του, με τους τίτλους 
εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο, με την 
προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλαίσιο πληροί 
τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 2. Τα εν λόγω κριτήρια 
συνάδουν με τις προδιαγραφές που 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως «κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης» νοείται 
ένα κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για 
την άσκηση ενός συγκεκριμένου 
επαγγέλματος ή μια ειδικότητα πτυχιακού 
επιπέδου σε κάποιο επάγγελμα, όπως 
ρυθμίζεται βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ του 
τίτλου ΙΙΙ. Για τους σκοπούς της 
ανάληψης και άσκησης του εν λόγω 
επαγγέλματος ή της εν λόγω ειδικότητας, 
ένα κράτος μέλος παρέχει στους τίτλους 
εκπαίδευσης που ελήφθησαν βάσει ενός 
τέτοιου πλαισίου την ίδια ισχύ στην 
επικράτειά του, με τους τίτλους 
εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο, με την 
προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλαίσιο πληροί 
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αναφέρονται στην παράγραφο 3. τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 2. Τα εν λόγω κριτήρια 
συνάδουν με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 563
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεν ισχύουν για 
ιατρούς, νοσοκόμους υπεύθυνους για 
γενική περίθαλψη, οδοντιάτρους, 
κτηνιάτρους, μαίες, φαρμακοποιούς και 
αρχιτέκτονες, επαγγέλματα τα οποία 
στηρίζονται στη θεμελιώδη αρχή της 
αυτόματης αναγνώρισης των τίτλων 
εκπαίδευσης βάσει συντονισμού των 
ελάχιστων όρων εκπαίδευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να θεσπίζει τρίτο καθεστώς αναγνώρισης πέραν της αυτόματης 
αναγνώρισης και των γενικών συστημάτων. Κάτι τέτοιο θα επέφερε σύγχυση τόσο στον 
επαγγελματία όσο και στην αρμόδια αρχή. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα πλαίσια κοινής 
κατάρτισης δεν ισχύουν σε όλα τα κλαδικά επαγγέλματα.

Τροπολογία 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξετάζει προτάσεις και
σχέδια των επαγγελματικών οργανώσεων 
των κρατών μελών σχετικά με το κατά 
πόσο συνάδουν με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και καλεί 
όλα τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τον 
πιθανό αντίκτυπο της θέσπισης ενός 
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης και τους 
πιθανούς φορείς στους οποίους θα 
προταθεί το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης. 
Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη εξετάζουν 
συγκεκριμένα εάν και σε ποιον βαθμό ένα 
τέτοιο πλαίσιο εκπαίδευσης μπορεί να 
ενταχθεί στη γενική εκπαίδευση σε 
πανεπιστήμια ή ανώτερα ιδρύματα ή και 
στον τομέα της επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση των διπολικών συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Τροπολογία 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σχετικό επάγγελμα είναι ήδη 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο ένα τρίτο
τουλάχιστον του συνόλου των κρατών 
μελών·

β) το σχετικό επάγγελμα είναι ήδη 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο ήμισυ
τουλάχιστον του συνόλου των κρατών 
μελών·

Or. en
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Τροπολογία 566
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σχετικό επάγγελμα είναι ήδη 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο ένα τρίτο
τουλάχιστον του συνόλου των κρατών 
μελών·

β) το σχετικό επάγγελμα είναι ήδη 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο ήμισυ
τουλάχιστον του συνόλου των κρατών 
μελών·

Or. de

Τροπολογία 567
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σχετικό επάγγελμα είναι ήδη 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο ένα τρίτο 
τουλάχιστον του συνόλου των κρατών 
μελών·

β) το σχετικό επάγγελμα είναι ήδη 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο ένα τρίτο 
τουλάχιστον του συνόλου των κρατών 
μελών ή τα δύο τρίτα του συνόλου των 
κρατών μελών συμφωνούν με τις 
διατάξεις του άρθρου 49a παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 568
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων συνδυάζει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
ορίζονται στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που ισχύουν σε τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου 
των κρατών μελών·

γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων συνδυάζει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
ορίζονται στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που ισχύουν σε τουλάχιστον το
ένα τέταρτο του συνόλου των κρατών 
μελών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι πιο 
ευέλικτα προκειμένου να ενθαρρύνουν τα επαγγέλματα να το χρησιμοποιούν.

Τροπολογία 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων συνδυάζει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
ορίζονται στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που ισχύουν σε τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου 
των κρατών μελών·

γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων συνδυάζει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
ορίζονται στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που ισχύουν σε τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου 
των κρατών μελών· είναι, εν προκειμένω, 
άνευ σημασίας εάν οι εκάστοτε γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες αποκτήθηκαν 
στο πλαίσιο φοίτησης σε πανεπιστήμιο ή 
ανώτατο ίδρυμα ή κατά τη διάρκεια 
επαγγελματικής κατάρτισης σε κάποιο 
κράτος μέλος·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ενίσχυση των διπολικών συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Τροπολογία 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων συνδυάζει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
ορίζονται στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που ισχύουν σε τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου 
των κρατών μελών·

γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων συνδυάζει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
ορίζονται στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που ισχύουν σε τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου 
των κρατών μελών· εάν το υπό εξέταση 
επάγγελμα ήδη τυγχάνει ρύθμισης σε 
κάποιο κράτος μέλος μέσω συστήματος 
διπολικής εκπαίδευσης κατά την έννοια 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο 1α, 
τότε το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
προβλέπει εκπαίδευση σε διπολικό 
σύστημα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τα υφιστάμενα πρότυπα·

Or. de

Τροπολογία 571
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 

δ) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
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αναφέρονται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της 
σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων για τη διά βίου μάθηση (*)·

μπορεί να αναφέρονται στα επίπεδα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
ΙΙ της σύστασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων για τη διά 
βίου μάθηση (*)·

Or. en

Τροπολογία 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
αναφέρονται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της 
σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων για τη διά 
βίου μάθηση (*)·

δ) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
αναφέρονται στα επίπεδα προσόντων που 
περιγράφονται στο άρθρο 11 της 
παρούσας οδηγίας(*)·

Or. de

Τροπολογία 573
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
αναφέρονται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της 
σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων για τη διά 
βίου μάθηση (*)·

δ) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
αναφέρονται στα επίπεδα του άρθρου 11 
της παρούσας οδηγίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία περιλαμβάνει ήδη ένα αποτελεσματικό και διαφοροποιημένο σύστημα αξιολόγησης 
προσόντων στο άρθρο 11. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων δεν είναι 
λειτουργικό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και δεν έχει μεταφερθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα. Το άρθρο 11 της οδηγίας είναι πρακτικά αποδεκτό και προτιμάται 
από τις αρμόδιες αρχές που το εφαρμόζουν (Μελέτη της GHK, 2011).

Τροπολογία 574
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
αναφέρονται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της 
σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων για τη διά 
βίου μάθηση (*)·

δ) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
αναφέρονται στα επίπεδα του άρθρου 11 
της παρούσας οδηγίας· το άρθρο 11 δεν 
εφαρμόζεται στα επαγγέλματα που 
ρυθμίζονται στο παράρτημα V σημείο 1·

Or. en
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Τροπολογία 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται 
από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε 
είναι ήδη νομοθετικά κατοχυρωμένο 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ·

ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται 
από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε 
είναι ήδη νομοθετικά κατοχυρωμένο 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙ, 
του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ ή των 
περιπτώσεων του άρθρου 10, στοιχείο β·

Or. de

Τροπολογία 576
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται
από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε 
είναι ήδη νομοθετικά κατοχυρωμένο
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ·

ε) το επάγγελμα ή η ειδικότητα πτυχιακού 
επιπέδου σε κάποιο επάγγελμα, όπως 
ρυθμίζεται βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ του 
τίτλου ΙΙΙ, δεν καλύπτονται από άλλο 
κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε είναι ήδη 
νομοθετικά κατοχυρωμένα δυνάμει του 
κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ ή του άρθρου 
10 σημείο β ούτε αναγνωρίζονται ως 
ειδικότητα στο παράρτημα V·

Or. en
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Τροπολογία 577
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται 
από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε 
είναι ήδη νομοθετικά κατοχυρωμένο 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ·

ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται 
από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 578
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με 
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο·

στ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, σε συνεργασία 
από κοινού, κατά περίπτωση, με 
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα επαγγέλματα ενδέχεται να είναι κατοχυρωμένα σε όλα τα κράτη μέλη ή στην 
πλειοψηφία τους. Αυτή η διάταξη δεν πρέπει να είναι ιδιαιτέρως ανελαστική για αυτού του 
είδους τα επαγγέλματα.
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Τροπολογία 579
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με 
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο·

στ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, δηλαδή οι 
πρωτοβουλίες στο εν λόγω πλαίσιο θα 
δημοσιευτούν και θα διεκπεραιωθούν σε 
στενή συνεργασία με επαγγελματικές 
οργανώσεις και άλλους 
αντιπροσωπευτικούς ενδιαφερόμενους και
από κράτη μέλη όπου το επάγγελμα δεν 
είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διαβούλευση με σχετικούς αντιπροσωπευτικούς ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης επιτρέπει 
σε υπηκόους άλλων κρατών μελών να είναι 
επιλέξιμοι για την απόκτηση του τίτλου 
δυνάμει του εν λόγω πλαισίου χωρίς να 
πρέπει να είναι μέλη επαγγελματικής 
οργάνωσης ή να είναι εγγεγραμμένοι σε 
μια τέτοια οργάνωση.

ζ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης επιτρέπει 
σε υπηκόους άλλων κρατών μελών να είναι 
επιλέξιμοι για την απόκτηση του τίτλου 
δυνάμει του εν λόγω πλαισίου χωρίς να 
πρέπει να είναι ήδη μέλη επαγγελματικής 
οργάνωσης ή να είναι εγγεγραμμένοι σε 
μια τέτοια οργάνωση.

Or. de
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Τροπολογία 581
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 58α, οι οποίες προσδιορίζουν το 
κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και τα προσόντα του
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης.

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 58α, οι οποίες προσδιορίζουν το 
ελάχιστο κοινό σύνολο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και τα 
προσόντα κάθε συγκεκριμένου κοινού
πλαισίου εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 58α, οι οποίες προσδιορίζουν το 
κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και τα προσόντα του 
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης.

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 58α, οι οποίες προσδιορίζουν το 
κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και τα προσόντα του 
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης. Σε ό,τι 
αφορά το βαθμό λεπτομέρειας των 
δεδομένων, αυτά δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τις κατώτατες απαιτήσεις 
που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του 
κεφαλαίου ΙΙΙ.

Or. de
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Τροπολογία 583
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α –  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 58α, οι οποίες προσδιορίζουν το 
κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και τα προσόντα του 
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης.

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να 
θεσπίζει, βάσει διαβούλευσης με το 
σχετικό φόρουμ ή τα σχετικά φόρα 
ενδιαφερομένων στο άρθρο 57γ (νέο), 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
ενσωμάτωση των προτάσεων του εν λόγω 
φόρουμ ή των φόρα σύμφωνα με το άρθρο 
58α, οι οποίες προσδιορίζουν το κοινό 
σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και τα προσόντα του 
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τον επαγγελματικό τίτλο που 
αποκτάται σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο 
εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει 
παρέκκλιση από την εφαρμογή του κοινού 
πλαισίου εκπαίδευσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 στην επικράτειά του 
εάν διαφορετικά θα υποχρεούνταν να 
εισαγάγει ένα νέο νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα στην επικράτειά 
του ή να τροποποιήσει τις υφιστάμενες 
θεμελιώδεις εγχώριες αρχές σχετικά με τη 
δομή των επαγγελμάτων όσον αφορά την 
εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις 
ανάληψης των εν λόγω επαγγελμάτων ή 
εάν το κράτος μέλος δεν επιθυμεί να 
συσχετίσει το εθνικό σύστημα προσόντων 
του με τα προσόντα που ορίζονται στο εν 
λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης. Η 
Επιτροπή δύναται να θεσπίσει μια 
εκτελεστική απόφαση προκειμένου να 
παραχωρήσει την σχετική παρέκκλιση 
στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί, εντός 
προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη 
ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση νομικής 
πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, να κηρύξει μη εφαρμοστέο 
το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στην 
επικράτειά του, καθώς διαφορετικά θα 
υποχρεούνταν να εισαγάγει ένα νέο 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα 
στην επικράτειά του ή να τροποποιήσει τις 
υφιστάμενες θεμελιώδεις εγχώριες αρχές 
σχετικά με τη δομή των επαγγελμάτων 
όσον αφορά την εκπαίδευση και τις 
προϋποθέσεις ανάληψης των εν λόγω 
επαγγελμάτων ή εάν το κράτος μέλος δεν 
επιθυμεί να συσχετίσει το εθνικό σύστημα 
προσόντων του με τα προσόντα που 
ορίζονται στο εν λόγω κοινό πλαίσιο 
εκπαίδευσης.

Or. de

Τροπολογία 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 49β διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης 
νοείται μια δοκιμασία επάρκειας που 
αξιολογεί την ικανότητα ενός 
επαγγελματία να ασκεί ένα επάγγελμα σε 
όλα τα κράτη μέλη στα οποία αυτό είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση μιας κοινής δοκιμασίας 
εκπαίδευσης επιτρέπει την ανάληψη και 
άσκηση των σχετικών επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων σε ένα κράτος μέλος 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που 
ισχύουν για τους κατόχους 
επαγγελματικών τίτλων που έχουν ληφθεί 
στο εν λόγω κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης δίνει 
σε περισσότερους επαγγελματίες τη 
δυνατότητα να μετακινούνται μεταξύ των 
κρατών μελών σε σύγκριση με το γενικό 
σύστημα αναγνώρισης τίτλων 
εκπαίδευσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ·
β) το σχετικό επάγγελμα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο στο ένα τρίτο τουλάχιστον 
του συνόλου των κρατών μελών·
γ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με 
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο·
δ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης 
επιτρέπει στους υπηκόους οποιουδήποτε 
κράτους μέλους να συμμετέχουν στη 
δοκιμασία αυτή και στην πρακτική 
οργάνωση των εν λόγω δοκιμασιών σε 
κράτη μέλη χωρίς να είναι απαραιτήτως 
μέλη μιας επαγγελματικής οργάνωσης ή 
να είναι εγγεγραμμένοι σε μια τέτοια 
οργάνωση.

Or. de
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Τροπολογία 590
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σχετικό επάγγελμα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο στο ένα τρίτο τουλάχιστον 
του συνόλου των κρατών μελών·

β) το σχετικό επάγγελμα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο στο ένα τρίτο τουλάχιστον 
του συνόλου των κρατών μελών ή τα δύο 
τρίτα του συνόλου των κρατών μελών 
συμφωνούν με τις διατάξεις του άρθρου 
49β παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 591
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36
Άρθρο 49 β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με 
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο·

γ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, σε συνεργασία 
από κοινού, κατά περίπτωση, με 
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο·

Or. en

Τροπολογία 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις των εν 
λόγω κοινών δοκιμασιών εκπαίδευσης.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 593
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α
όσον αφορά τις προϋποθέσεις των εν 
λόγω κοινών δοκιμασιών εκπαίδευσης.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση, βάσει διαβούλευσης με το 
σχετικό φόρουμ ή τα σχετικά φόρα 
ενδιαφερόμενων στο άρθρο 57γ (νέο), για 
την ενσωμάτων των προτάσεων του εν 
λόγω φόρουμ ή των φόρα σύμφωνα με το 
άρθρο 58α, σχετικά με τις συνθήκες και 
τα κριτήρια που έχουν ελεγχθεί για αυτήν 
την κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 594
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 36 (νέο)
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Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 49 β – παράγραφος 3 α α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α α. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών 
μελών βάσει αυτού του άρθρου θα 
πραγματοποιείται μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(ΙΜΙ).

Or. en

Τροπολογία 595
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38) Στο άρθρο 53 προστίθεται η 
ακόλουθη δεύτερη παράγραφος:

διαγράφεται

«Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια 
αρχή μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει 
σοβαρή και συγκεκριμένη αμφιβολία 
σχετικά με την επάρκεια των γλωσσικών
γνώσεων του επαγγελματία όσον αφορά 
τις επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω 
πρόσωπο.
Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
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αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.
Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά 
του ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.»

Or. fr

Τροπολογία 596
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
κατά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

Or. en
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Τροπολογία 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

Ένα κράτος μέλος ελέγχει ότι τυχόν 
επαληθεύσεις των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται σωστό να γίνει αλλαγή των όρων «διασφαλίζει» και «έλεγχοι».

Τροπολογία 598
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
διαδικασίες επαλήθευσης των γλωσσικών 
γνώσεων πραγματοποιούνται από μια 
αρμόδια αρχή μετά τη λήψη των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
4δ, στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο 
άρθρο 51 παράγραφος 3 και εφόσον 
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και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

υπάρχει σοβαρή και συγκεκριμένη 
αμφιβολία σχετικά με την επάρκεια των 
γλωσσικών γνώσεων του επαγγελματία 
όσον αφορά τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες που σκοπεύει να ασκήσει 
το εν λόγω πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 599
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3, αλλά πριν από την 
πρόσβαση στο επάγγελμα, και εφόσον 
υπάρχει σοβαρή και συγκεκριμένη 
αμφιβολία σχετικά με την επάρκεια των 
γλωσσικών γνώσεων του επαγγελματία 
όσον αφορά τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες που σκοπεύει να ασκήσει 
το εν λόγω πρόσωπο. Εάν δεν υπάρχει 
αρμόδια αρχή για κάποιο συγκεκριμένο 
επάγγελμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι υπάρχει κάποιος 
αναγνωρισμένος φορέας ο οποίος μπορεί 
να διεκπεραιώσει τον έλεγχο των 
γλωσσικών γνώσεων.

Or. en
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Τροπολογία 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

Ένα κράτος μέλος ελέγχει ότι τυχόν 
επαληθεύσεις των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

Or. it

Τροπολογία 601
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην 
ασφάλεια των ασθενών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εκχωρούν στις αρμόδιες αρχές 
το δικαίωμα επαλήθευσης της κατοχής 
των απαιτούμενων γλωσσικών γνώσεων 
για την επαγγελματική άσκηση μετά την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αλλά πριν από την 
παραχώρηση πρόσβασης στο επάγγελμα.
Η επαλήθευση των γλωσσικών γνώσεων 
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οργανώσεις ασθενών. που διεκπεραιώνεται από την αρμόδια 
αρχή δεν εμποδίζει τον εργοδότη από το 
να προβαίνει, κατά περίπτωση, σε 
συμπληρωματικές δοκιμασίες.

Or. en

Τροπολογία 602
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
διαδικασίες επαλήθευσης των γλωσσικών 
γνώσεων πραγματοποιούνται από μια 
αρμόδια αρχή μετά τη λήψη των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
4δ, στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο 
άρθρο 51 παράγραφος 3 και εφόσον 
υπάρχει σοβαρή και συγκεκριμένη 
αμφιβολία σχετικά με την επάρκεια των 
γλωσσικών γνώσεων του επαγγελματία 
όσον αφορά τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες που σκοπεύει να ασκήσει 
το εν λόγω πρόσωπο. 

Or. en

Τροπολογία 603
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
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επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών ή 
στα ποιοτικά επίπεδα στον τομέα της 
εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εκχωρούν στις αρμόδιες αρχές το δικαίωμα 
διεξαγωγής γλωσσικών ελέγχων που 
καλύπτουν όλους τους ενδιαφερόμενους 
επαγγελματίες εάν αυτό απαιτείται ρητώς 
από τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους 
που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 604
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην 
ασφάλεια των ασθενών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εκχωρούν στις αρμόδιες αρχές 
το δικαίωμα να επαληθεύουν τις 
γλωσσικές γνώσεις που είναι απαραίτητες 
για την εκτέλεση των συγκεκριμένων 
καθηκόντων. Η επαλήθευση των 
γλωσσικών γνώσεων που 
διεκπεραιώνεται από την αρμόδια αρχή 
δεν εμποδίζει τον εργοδότη από το να 
προβαίνει, κατά περίπτωση, σε 
συμπληρωματικές δοκιμασίες.

Or. en

Τροπολογία 605
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην 
ασφάλεια των ασθενών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εκχωρούν στις αρμόδιες αρχές 
το δικαίωμα διεξαγωγής γλωσσικών 
ελέγχων απευθείας ή υπό την εποπτεία 
τους ή να ζητήσουν τίτλους που 
πιστοποιούν τη γνώση της γλώσσας του 
κράτους μέλους υποδοχής για όλα τα 
σχετικά επαγγέλματα. Τέτοιου είδους 
γλωσσικοί έλεγχοι θα διεξάγονται μετά 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων αλλά πριν από την 
παραχώρηση πρόσβασης στο επάγγελμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της γλώσσας στην οποία μπορούν να πραγματοποιούνται οι έλεγχοι.

Τροπολογία 606
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής ή 
την εποπτεία της επαλήθευσης
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν ο 
επαγγελματίας σκοπεύει να εργαστεί ή 
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ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, από 
αντιπροσωπευτικές εθνικές οργανώσεις 
ασθενών.

εργάζεται ήδη ως αυτοαπασχολούμενος ή 
εάν αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας (ή στην περίπτωση 
ιδιωτικών οργανισμών που δεν υπάγονται 
στο εθνικό σύστημα υγείας, από τον 
οργανισμό).

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να καλύπτονται είτε απασχολούνται (σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
οργανισμό) είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Τροπολογία 607
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην 
ασφάλεια των ασθενών ή για λόγους
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα επαλήθευσης, 
είτε άμεσα είτε υπό την εποπτεία τους, 
των γλωσσικών γνώσεων όλων των 
ενδιαφερόμενων επαγγελματιών. Η 
επαλήθευση των γλωσσικών γνώσεων 
αποσκοπεί στο να αποδεικνύει την 
ικανότητα του επαγγελματία να 
επικοινωνεί, τόσο προφορικά όσο και 
γραπτά, στο πλαίσιο του αναγκαίου για 
την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, ιδίως δε από πλευράς 
ασφάλειας των ασθενών και προστασίας 
της δημόσιας υγείας ή για λόγους
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

Or. en
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Τροπολογία 608
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, από 
αντιπροσωπευτικές εθνικές οργανώσεις 
ασθενών.

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην 
ασφάλεια των ασθενών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εκχωρούν στις αρμόδιες αρχές 
το δικαίωμα διεξαγωγής γλωσσικών 
ελέγχων που καλύπτουν όλους τους 
ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν αυτό 
απαιτείται ρητώς από το εθνικό σύστημα 
υγείας ή στην περίπτωση ανεξάρτητων 
επαγγελματιών που δεν υπάγονται στο 
εθνικό σύστημα υγείας, από 
αντιπροσωπευτικές εθνικές οργανώσεις 
ασθενών.

Or. en

Τροπολογία 609
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην 
ασφάλεια των ασθενών, τα κράτη μέλη
μπορούν να εκχωρούν στις αρμόδιες αρχές 
το δικαίωμα επαλήθευσης της κατοχής 
των απαιτούμενων γλωσσικών γνώσεων 
για την επαγγελματική άσκηση. Η 
επαλήθευση των γλωσσικών γνώσεων 
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ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

που διεκπεραιώνεται από την αρμόδια 
αρχή δεν εμποδίζει τον εργοδότη από το 
να προβαίνει, κατά περίπτωση, σε 
συμπληρωματικές δοκιμασίες.

Or. en

Τροπολογία 610
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων ή να ζητήσουν 
τίτλους που πιστοποιούν τη γνώση της 
γλώσσας του κράτους μέλους υποδοχής 
για όλους τους ενδιαφερόμενους 
επαγγελματίες μετά την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων αλλά πριν 
από την παραχώρηση πρόσβασης στο 
επάγγελμα.

Or. en

Τροπολογία 611
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
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τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων ή να ζητήσουν 
τίτλους που πιστοποιούν τη γνώση της 
γλώσσας του κράτους μέλους υποδοχής 
για όλους τους ενδιαφερόμενους 
επαγγελματίες μετά την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων αλλά πριν 
από την παραχώρηση πρόσβασης στο 
επάγγελμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της τρέχουσας οδηγίας 2005/36/ΕΚ, παρέχεται στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα 
πρόσβασης στο επάγγελμα με γνώμονα την κατοχή γλωσσικών γνώσεων, η οποία είναι 
ανεξάρτητη από το δικαίωμα των επαγγελματιών σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων 
τους. Αυτός ο όρος είναι ιδιαιτέρως σημαντικός για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στην 
ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία 612
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Τυχόν επαλήθευση των γλωσσικών 
γνώσεων είναι αναλογική προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνει τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Or. en
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Τροπολογία 613
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου και είναι αναλογικοί προς 
τη δραστηριότητα που ασκείται. Τα τέλη 
με τα οποία ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο 
αιτών, σε σχέση με την επαλήθευση των 
γλωσσικών γνώσεων, θα είναι λογικά και 
αναλογικά. Ο τελευταίος δύναται να 
προσφύγει κατά του ελέγχου αυτού 
ενώπιον της εθνικής δικαιοδοσίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ευθύνη του επαγγελματία να διασφαλίσει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις στην 
ανάλογη γλώσσα. Ωστόσο, τα τέλη θα πρέπει να είναι λογικά, αναλογικά και να μην 
παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών. Το τέλος δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αντικίνητρο για την άσκηση του επαγγέλματος. Σε ορισμένα κράτη μέλη για τους 
ημεδαπούς επαγγελματίες, ή όσους προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, ενδέχεται να απαιτείται 
ήδη η καταβολή οικονομικής συνεισφοράς.

Τροπολογία 614
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 



PE498.003v01-00 36/97 AM\916793EL.doc

EL

επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους που 
απαιτείται για την άσκηση του 
επαγγέλματος του κατόχου 
επαγγελματικών προσόντων, είναι 
αναλογικοί προς τη δραστηριότητα που 
ασκείται και δεν επιβαρύνουν τον 
επαγγελματία. Ο τελευταίος δύναται να 
προσφύγει κατά του ελέγχου αυτού 
ενώπιον της εθνικής δικαιοδοσίας.

Or. fr

Τροπολογία 615
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους, 
στη γλώσσα που σκοπεύει να 
χρησιμοποιήσει ο επαγγελματίας για την 
άσκηση του επαγγέλματός του, είναι 
αναλογικοί προς τη δραστηριότητα που 
ασκείται και δεν επιβαρύνουν τον 
επαγγελματία. Ο τελευταίος δύναται να 
προσφύγει κατά του ελέγχου αυτού 
ενώπιον της εθνικής δικαιοδοσίας.

Or. en

Τροπολογία 616
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Τυχόν γλωσσικές δοκιμασίες
περιορίζονται στον έλεγχο της γνώσης μίας 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν με δυσανάλογο τρόπο τον 
επαγγελματία. Ο τελευταίος δύναται να 
προσφύγει κατά του ελέγχου αυτού 
ενώπιον της εθνικής δικαιοδοσίας.

Or. es

Τροπολογία 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι και 
επαληθεύσεις περιορίζονται στον έλεγχο 
της γνώσης μίας από τις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους ανάλογα με την 
επιλογή του ενδιαφερόμενου, είναι 
αναλογικοί προς τη δραστηριότητα που 
ασκείται και δεν  επιβαρύνουν τον 
επαγγελματία. Ο τελευταίος δύναται να 
προσφύγει κατά του ελέγχου αυτού 
ενώπιον της εθνικής δικαιοδοσίας.

Or. it

Τροπολογία 618
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
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Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Τυχόν επαλήθευση των γλωσσικών 
γνώσεων είναι αναλογική προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν
επιβαρύνει τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Or. en

Τροπολογία 619
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου και τα τέλη πρέπει να 
είναι λογικά και αναλογικά προς τον 
επαγγελματία. Ο τελευταίος δύναται να 
προσφύγει κατά του ελέγχου αυτού 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 620
Marian Harkin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Τυχόν επαλήθευση των γλωσσικών 
γνώσεων είναι αναλογική προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνει τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Or. en

Τροπολογία 621
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 55α διαγράφεται

Or. el

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος 
μέλος, οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι επαγγελματίες και ως εκ τούτου εκφεύγουν του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας.

Τροπολογία 622
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39α) Αστική ευθύνη και υποχρεώσεις 
συνεχούς εκπαίδευσης
1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
κοινοτικές και εθνικές διατάξεις που 
διασφαλίζουν στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα απαίτησης ασφαλιστικής 
κάλυψης ή χρηματοοικονομικών 
εγγυήσεων, ούτε τις απαιτήσεις σχετικά 
με τη συμμετοχή σε συλλογικό ταμείο 
αποζημιώσεων, παραδείγματος χάριν για 
τα μέλη επαγγελματικών φορέων ή 
οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
εν λόγω διατάξεις δεν εισάγουν 
διακρίσεις.
2. Η παρούσα οδηγία ισχύει με την 
επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων 
σύμφωνα με τις οποίες, το δικαίωμα 
άσκησης επαγγέλματος, για επιτακτικούς 
λόγους γενικού συμφέροντος, προϋποθέτει 
την τακτική άσκηση του εν λόγω 
επαγγέλματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
εν λόγω διατάξεις δεν εισάγουν 
διακρίσεις. 

Or. fr

Τροπολογία 623
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 55 α διαγράφεται
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Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει να εξαλειφθούν, επειδή καταρχήν 
στην Ισπανία δεν υπάρχει παράδοση ως προς την εν λόγω έννοια και η τρέχουσα οικονομική 
συγκυρία εμποδίζει επί του παρόντος τη δρομολόγηση μεταβολής προτύπου. Ο αόριστος 
χαρακτήρας της οδηγίας σχετικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση θα δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα κατά την εφαρμογή. Ως εκ τούτου, εάν επιλεχθεί η διατήρηση αυτής της αναφοράς, 
η οδηγία πρέπει να καθορίσει λεπτομερέστερα εάν η πρακτική άσκηση αμείβεται με βάση 
κάποια κλίμακα και κατά πόσον το κράτος έχει ή δεν έχει υποχρέωση να συμμετέχει οικονομικά 
στο σύνολο των εξόδων της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 624
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει να εξαλειφθούν, επειδή καταρχήν 
στην Ισπανία δεν υπάρχει παράδοση ως προς την εν λόγω έννοια και η τρέχουσα οικονομική 
συγκυρία εμποδίζει επί του παρόντος τη δρομολόγηση μεταβολής προτύπου.  Ο αόριστος 
χαρακτήρας της οδηγίας σχετικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση θα δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα κατά την εφαρμογή. Ως εκ τούτου, εάν επιλεχθεί η διατήρηση αυτής της αναφοράς, 
η οδηγία πρέπει να καθορίσει λεπτομερέστερα εάν η πρακτική άσκηση αμείβεται με βάση 
κάποια κλίμακα και κατά πόσο το κράτος έχει ή δεν έχει υποχρέωση να συμμετέχει οικονομικά 
στο σύνολο των εξόδων της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 625
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
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Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 55 α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση υποχρεωτικής 
εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης

Or. en

Τροπολογία 626
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 55 α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Or. de

Τροπολογία 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Or. en

Τροπολογία 628
Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Or. en

Τροπολογία 629
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Για την παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται 
σε άλλο κράτος μέλος και πιστοποιείται 
από αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους.
Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, η πρακτική άσκηση 
μπορεί να αναγνωριστεί αποκλειστικά με 
βάση τις παρακάτω συνθήκες:
- αποτελεί μέρος ανώτερης εκπαίδευσης 
η οποία αποφέρει διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS και στην οποία οι 
ασκούμενοι έχουν την ιδιότητα του 
φοιτητή ή αποκτούν επαγγελματική 
κατάρτιση μέσω αυτής·
- διεξάγεται βάσει γραπτής και νομικά 
δεσμευτικής σύμβασης, στην οποία 
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περιγράφεται η διάρκεια αλλά και οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι και τα καθήκοντα
που ανατίθενται.

Or. en

Τροπολογία 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 55 α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα επαγγέλματα συνηθίζονται οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις. Εν τούτοις, τα 
άτομα που ολοκληρώνουν παρόμοιες πρακτικές ασκήσεις δεν πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική 
θέση επειδή αυτές οι περίοδοι άσκησης δεν αναγνωρίζονται επισήμως.

Τροπολογία 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 55 α – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Or. de
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Αιτιολόγηση

Επακόλουθη τροποποίηση επί του άρθρου 55α και της αιτιολογικής σκέψης 20.

Τροπολογία 632
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης 
εντασσόμενης σε κύκλο εκπαίδευσης με 
σκοπό την προετοιμασία για την άσκηση 
νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος η οποία αποτελεί 
προϋπόθεση για την εγκυρότητα του 
τίτλου εκπαίδευσης

Or. fr

Τροπολογία 633
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του 
εν λόγω κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι αναφορές για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει να εξαλειφθούν, επειδή καταρχήν 
στην Ισπανία δεν υπάρχει παράδοση ως προς την εν λόγω έννοια και η τρέχουσα οικονομική 
συγκυρία εμποδίζει επί του παρόντος τη δρομολόγηση μεταβολής προτύπου. Ο αόριστος 
χαρακτήρας της οδηγίας σχετικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση θα δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα κατά την εφαρμογή. Ως εκ τούτου, εάν επιλεχθεί η διατήρηση αυτής της αναφοράς, 
η οδηγία πρέπει να καθορίσει λεπτομερέστερα εάν η πρακτική άσκηση αμείβεται με βάση 
κάποια κλίμακα και κατά πόσο το κράτος έχει ή δεν έχει υποχρέωση να συμμετέχει οικονομικά 
στο σύνολο των εξόδων της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 634
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 55 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Το κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους, εφόσον είναι 
σχετική με την άσκηση του εν λόγω 
επαγγέλματος στη χώρα υποδοχής.

Or. de

Τροπολογία 635
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 

Για την παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
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κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
πρακτική άσκηση που προβλέπεται στο 
πλαίσιο εκπαίδευσης με σκοπό την 
προετοιμασία για την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
ανεξαρτήτως του ύψους και του είδους 
της αμοιβής, και που πραγματοποιείται σε 
άλλο κράτος μέλος και πιστοποιείται από 
αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Για την παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται σε 
άλλο κράτος μέλος και πιστοποιείται από 
αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 637
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα Για την παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
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νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται σε 
άλλο κράτος μέλος και πιστοποιείται από 
αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 55 α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.».

Για την παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται σε 
άλλο κράτος μέλος και πιστοποιείται από 
αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα επαγγέλματα συνηθίζονται οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις. Εν τούτοις, τα 
άτομα που ολοκληρώνουν παρόμοιες πρακτικές ασκήσεις δεν πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική 
θέση επειδή αυτές οι περίοδοι άσκησης δεν αναγνωρίζονται επισήμως.

Τροπολογία 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 55 α



AM\916793EL.doc 49/97 PE498.003v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.».

Για την παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
πρακτική άσκηση που εντάσσεται στο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, ανεξάρτητα 
εάν αυτό αποτελεί ή όχι προϋπόθεση για 
το δικαίωμα άσκησής του, η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του 
εν λόγω κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίζουν τη μέγιστη 
διάρκεια πρακτικής άσκησης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, 
εφόσον αυτό προβλέπεται στο κράτος 
μέλος υποδοχής για την πρόσβαση σε 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Η 
αναγνώριση της πρακτικής άσκησης δεν 
υποκαθιστά τη δοκιμασία που 
προβλέπεται για την πρόσβαση στο 
εκάστοτε επάγγελμα. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αποκλείονται οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής κατάρτισης. Ενώ μεν προωθείται η κινητικότητα, πρέπει να διατηρείται εξίσου 
και η ποιότητα κατά την πρόσβαση στο εκάστοτε επάγγελμα. Επομένως η πρακτική άσκηση δεν 
πρέπει να υποκαθιστά την απαιτούμενη δοκιμασία για πρόσβαση στο εκάστοτε επάγγελμα.

Τροπολογία 640
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 

Για την παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
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κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
πρακτική άσκηση που εντάσσεται σε 
κύκλο εκπαίδευσης με σκοπό την 
προετοιμασία για την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος, η οποία 
αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας 
του τίτλου εκπαίδευσης, και που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 641
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Για την παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει 
αναλόγως υπόψη την αμειβόμενη 
πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται σε 
άλλο κράτος μέλος και πιστοποιείται από 
αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 642
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39 (νέο)
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 55 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

55β. Τυχόν τέλη που ενδέχεται να 
επιβαρύνουν τους αιτούντες για 
πρόσθετους ελέγχους θα πρέπει να είναι 
αντίστοιχα με τις δαπάνες που 
προκύπτουν και συγκρίσιμα με τα τέλη 
που απαιτούνται από τους ημεδαπούς ή 
τους εκτός ΕΕ επαγγελματίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι παράλογο να αναμένεται από τους επαγγελματίες να καταβάλουν κάποια συνεισφορά 
για τα έξοδα της συμπληρωματικής κατάρτισης (για παράδειγμα), δεδομένου ότι το ποσό δεν 
είναι δυσανάλογο. Σε ορισμένα κράτη μέλη για τους ημεδαπούς επαγγελματίες, ή όσους 
προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, ενδέχεται να απαιτείται ήδη η καταβολή οικονομικής 
συνεισφοράς.

Τροπολογία 643
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 40 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 β (νέο) – Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40a) Έλεγχοι έπειτα από παρατεταμένα 
διαστήματα μη άσκησης επαγγέλματος
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
επαγγελματίες έχουν αναγνωριστεί βάσει 
του κεφαλαίου ΙΙΙ αλλά δεν έχουν 
ασκήσει το επάγγελμά τους για περίοδο η 
οποία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
57γ (νέο) και το άρθρο 58α προ του 
αιτήματος εγκατάστασης ή της 
ανανέωσης της δήλωσης, το κράτος 
μέλος υποδοχής ενδέχεται να επιτρέψει σε 
κάποια δημόσια αρχή να ελέγξει την 
καταλληλότητα του επαγγελματία για την 
άσκηση του επαγγέλματός του. Αυτοί οι 
έλεγχοι θα πρέπει να είναι αναλογικοί, να 
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εκτελούνται χωρίς διακρίσεις και να μην 
επιβαρύνουν οικονομικά τον 
επαγγελματία. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να επεκτείνουν τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου σε άλλα επαγγέλματα, 
σε περιπτώσεις υπέρτερου δημοσίου 
συμφέροντος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να κοινοποιούν τυχόν αποφάσεις στην 
Επιτροπή, η οποία θα τις δημοσιεύει.

Or. en

Τροπολογία 644
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 41
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής και καταγωγής ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή ποινικές 
κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές 
περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις στην άσκηση δραστηριοτήτων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σεβόμενες 
τη νομοθεσία για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και 
στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής και καταγωγής ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή ποινικές 
κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές 
περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις στην άσκηση δραστηριοτήτων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σεβόμενες 
τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και 
στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*). Για 
τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές 
χρησιμοποιούν το σύστημα 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(ΙΜΙ).

Or. en

Τροπολογία 645
Anna Hedh
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 41
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής και καταγωγής ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή ποινικές 
κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές 
περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις στην άσκηση δραστηριοτήτων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σεβόμενες 
τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και 
στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής και καταγωγής ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή ποινικές 
κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές 
περιστάσεις που μπορεί τελικά να 
οδηγήσουν σε αφαίρεση ή περιορισμό του 
δικαιώματος άσκησης δραστηριοτήτων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σεβόμενες 
τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και 
στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι υποβάλλονται καταγγελίες εναντίον πολλών ατόμων μπορεί να υποδηλώνει ότι 
εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας για τους ασθενείς, και δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει αυτό καθ' αυτό το γεγονός στο να τεθούν οι σχετικές πληροφορίες στη διάθεση όλων 
των κρατών μελών. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να ερμηνευθούν από άλλες χώρες ως 
ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων όσον αφορά τους γιατρούς μιας συγκεκριμένης χώρας, ενώ 
στην πραγματικότητα η εν λόγω χώρα εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας για τους 
ασθενείς.

Τροπολογία 646
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 41
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής και καταγωγής ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή ποινικές 
κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές 
περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις στην άσκηση δραστηριοτήτων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σεβόμενες 
τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και 
στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής και καταγωγής ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή ποινικές 
κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές 
περιστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν 
στην αναστολή ή την αφαίρεση του 
δικαιώματος άσκησης δραστηριοτήτων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σεβόμενες 
τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και 
στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο ακριβής καθορισμός των συνεπειών τις οποίες θέλει να καλύψει το παρόν 
άρθρο, δηλαδή της αναστολής ή της διακοπής του δικαιώματος των επαγγελματιών να ασκούν 
δραστηριότητα υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Τροπολογία 647
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο έχει απαγορευτεί 
από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η 
άσκηση, ακόμα και προσωρινά, των 
ακόλουθων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους μέλους:

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο έχει απαγορευτεί 
ή έχει περιοριστεί από τις εθνικές αρχές ή 
τα δικαστήρια η άσκηση, ακόμα και 
προσωρινά, των ακόλουθων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους:



AM\916793EL.doc 55/97 PE498.003v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 648
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο έχει απαγορευτεί 
από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η 
άσκηση, ακόμα και προσωρινά, των 
ακόλουθων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους μέλους:

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο, με οριστική 
απόφαση των εθνικών αρχών ή των 
δικαστηρίων έχει απαγορευτεί ή 
περιοριστεί η άσκηση, ακόμα και 
προσωρινά, των ακόλουθων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους:

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι υποβάλλονται καταγγελίες εναντίον πολλών ατόμων μπορεί να υποδηλώνει ότι 
εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας για τους ασθενείς, και δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει αυτό καθ' αυτό το γεγονός στο να τεθούν οι σχετικές πληροφορίες στη διάθεση όλων 
των κρατών μελών. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να ερμηνευθούν από άλλες χώρες ως 
ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων όσον αφορά τους γιατρούς μιας συγκεκριμένης χώρας, ενώ 
στην πραγματικότητα η εν λόγω χώρα εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας για τους 
ασθενείς.

Τροπολογία 649
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο έχει απαγορευτεί
από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η 
άσκηση, ακόμα και προσωρινά, των 
ακόλουθων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους μέλους:

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο έχει απαγορευτεί 
ή έχει περιοριστεί βάσει τελικής 
απόφασης από τις εθνικές αρχές ή τα 
δικαστήρια η άσκηση, ακόμα και 
προσωρινά, των ακόλουθων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης.

Τροπολογία 650
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο έχει απαγορευτεί 
από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η 
άσκηση, ακόμα και προσωρινά, των 
ακόλουθων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους μέλους:

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών σχετικά με την 
ταυτότητα ενός επαγγελματία στον οποίο 
έχει απαγορευτεί, κατόπιν νομικής 
δεσμευτικής απόφασης, από τις εθνικές 
αρχές ή τα δικαστήρια η άσκηση, ακόμα 
και προσωρινά, των ακόλουθων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους:

Or. en
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Τροπολογία 651
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο έχει απαγορευτεί 
από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η 
άσκηση, ακόμα και προσωρινά, των 
ακόλουθων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους μέλους:

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο έχει απαγορευτεί 
από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η 
άσκηση, ακόμα και προσωρινά, σύμφωνα 
με το περιεχόμενου του άρθρου 4ε 
παράγραφος 1 στοιχείο α, των ακόλουθων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους:

Or. en

Τροπολογία 652
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο έχει απαγορευτεί
από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η 
άσκηση, ακόμα και προσωρινά, των 
ακόλουθων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους μέλους:

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία ο οποίος έχει στερηθεί 
προσωρινά ή μόνιμα του δικαιώματος 
άσκησης, στο κράτος μέλος καταγωγής ή 
υποδοχής του, από τις εθνικές αρχές ή τα 
δικαστήρια η άσκηση, ακόμα και 
προσωρινά, των ακόλουθων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην 
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επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους:

Or. en

Τροπολογία 653
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γενικός ιατρός που κατέχει τίτλο 
εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο
5.1.4 του παραρτήματος V·

α) ιατρός που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης 
που αναφέρεται στα σημεία 5.1.1, 5.1.3 
και 5.1.4 του παραρτήματος V·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για την εφαρμογή του μηχανισμού ειδοποίησης.

Τροπολογία 654
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ειδικός ιατρός που κατέχει τίτλο 
εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 
5.1.3 του παραρτήματος V·

β) ιατροί βασικής εκπαίδευσης και ειδικοί 
ιατροί, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχείο β·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την εφαρμογή του συστήματος ειδοποίησης 
σύμφωνα με το καθεστώς αναγνώρισης.
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Τροπολογία 655
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) νοσοκόμοι που αναγνωρίζονται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 10.

Or. en

Τροπολογία 656
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42 (νέο)
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) Επαγγελματίες που υπόκεινται στο 
γενικό σύστημα αναγνώρισης, δυνάμει 
του Τίτλου III, κεφάλαια I και II, με 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών.

Or. en

Τροπολογία 657
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) επαγγέλματα που υπόκεινται σε 
διαδικασία αυτόματης αναγνώρισης 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ 
της παρούσας οδηγίας, τα οποία 
εντάσσονται σε κοινό πλαίσιο 
εκπαίδευσης με σκοπό την αναγνώριση 
των ειδικοτήτων τους σε άλλο κράτος 
μέλος, με εξαίρεση το επάγγελμα του 
αρχιτέκτονα·

Or. fr

Τροπολογία 658
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο αποστέλλονται το αργότερο 
εντός τριών ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης που απαγορεύει 
στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία να 
ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο αποστέλλονται το αργότερο 
εντός τριών ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης που απαγορεύει 
στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία να 
ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα 
μέσω του συστήματος πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους βέλτιστης ασφάλειας, ο μηχανισμός ειδοποίησης θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επαγγελματίες παρουσιάζουν ψευδείς πληροφορίες.

Τροπολογία 659
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο αποστέλλονται το αργότερο
εντός τριών ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης που απαγορεύει 
στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία να 
ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο αποστέλλονται αμέσως και, 
εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός 48 
ωρών από την ημερομηνία λήψης της 
νομικά δεσμευτικής απόφασης που 
απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο 
επαγγελματία να ασκεί την επαγγελματική 
δραστηριότητα.

Or. de

Τροπολογία 660
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο αποστέλλονται το αργότερο 
εντός τριών ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης που απαγορεύει 
στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία να 
ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο αποστέλλονται το αργότερο 
εντός 24 ωρών από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης που απαγορεύει 
στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία να 
ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 661
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από την οδηγία 2006/123/ΕΚ, εάν ένας 
επαγγελματίας εγκατεστημένος σε ένα 
κράτος μέλος διεξάγει μια επαγγελματική 
δραστηριότητα υπό επαγγελματικό τίτλο 
διαφορετικό από αυτούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, ένα κράτος μέλος 
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή από τη στιγμή που 
περιέρχονται σε γνώση του τυχόν 
συμπεριφορές, συγκεκριμένες πράξεις ή 
περιστάσεις που σχετίζονται με την εν 
λόγω δραστηριότητα και που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία 
στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων 
ή του περιβάλλοντος σε άλλο κράτος 
μέλος. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν 
υπερβαίνουν τις πληροφορίες που είναι 
απολύτως απαραίτητες για τον 
προσδιορισμό του σχετικού επαγγελματία 
και περιλαμβάνουν μια παραπομπή στην 
απόφαση της αρμόδιας αρχής που του/της 
απαγορεύει να ασκεί τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες. Άλλα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω 
πληροφορίες υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 8 και 56.

2. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από την οδηγία 2006/123/ΕΚ, εάν ένας 
επαγγελματίας εγκατεστημένος σε ένα 
κράτος μέλος διεξάγει μια επαγγελματική 
δραστηριότητα υπό επαγγελματικό τίτλο 
διαφορετικό από αυτούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, ένα κράτος μέλος 
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη από 
τη στιγμή που περιέρχονται σε γνώση του 
τυχόν συμπεριφορές, συγκεκριμένες 
πράξεις ή περιστάσεις που σχετίζονται με 
την εν λόγω δραστηριότητα και που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία 
στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων 
ή του περιβάλλοντος σε άλλο κράτος μέλος 
ή οι οποίες υποδεικνύουν ότι ο 
επαγγελματίας δεν είναι σε καλή 
κατάσταση για να ασκήσει το επάγγελμά 
του. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν 
υπερβαίνουν τις πληροφορίες που είναι 
απολύτως απαραίτητες για τον 
προσδιορισμό του σχετικού επαγγελματία 
και περιλαμβάνουν μια παραπομπή στην 
απόφαση της αρμόδιας αρχής που του/της 
απαγορεύει να ασκεί τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες. Άλλα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω 
πληροφορίες υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 8 και 56.

Or. en

Τροπολογία 662
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που κάποιος αιτών 
παρουσιάσει ψευδείς πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ψευδών τίτλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη που 
περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 και 
2 χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 663
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα 
κράτη μέλη μπορούν να ενημερώνουν 
άλλα κράτη μέλη εάν κάποιος 
επαγγελματίας έχει λάβει ειδοποίηση από 
αρμόδια αρχή ή επαγγελματικό φορέα 
σχετικά με την καταλληλότητά του για 
την άσκηση του επαγγέλματός του.

Or. en

Τροπολογία 664
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
για τους σκοπούς της ανταλλαγής 
πληροφοριών δυνάμει των παραγράφων 1 
και 2 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. Η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Επιτροπή 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

3. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
για τους σκοπούς της ανταλλαγής 
πληροφοριών δυνάμει των παραγράφων 1 
και 2 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. Η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Επιτροπή 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Σε κάθε 
περίπτωση, τα στοιχεία που 
περιλαμβάνοντα στην ειδοποίηση 
περιορίζονται στην ταυτότητα του 
επαγγελματία, την ημερομηνία έκδοσης 
της ειδοποίησης και, κατά περίπτωση, τη 
διάρκειας της αναστολής.

Or. en

Τροπολογία 665
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι ειδοποιήσεις και το περιεχόμενό 
τους που λαμβάνεται από τα άλλα κράτη 
μέλη, αρμόδιες αρχές και 
επαγγελματικούς φορείς, πρέπει να 
παραμένουν εμπιστευτικές, εξαιρουμένης 
της περίπτωσης δημοσιοποίησης 
δεδομένων σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους που 
εκδίδει την ειδοποίηση.

Or. en
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Τροπολογία 666
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα δεδομένα που αφορούν τις 
ειδοποιήσεις μπορούν να διατηρηθούν 
στο σύστημα ΙΜΙ μόνο για το διάστημα 
κατά το οποίο παραμένουν έγκυρα. 

Or. en

Τροπολογία 667
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι ειδοποιήσεις πρέπει να 
διαγράφονται μέσα σε διάστημα 24 ωρών 
από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ανάκλησης.

Or. en

Τροπολογία 668
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις για την εφαρμογή του μηχανισμού 
ειδοποίησης. Η εκτελεστική πράξη 
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις 
αρμόδιες αρχές που δικαιούνται να 
αποστέλλουν ή/και να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις, με τη συμπλήρωση των 
ειδοποιήσεων με πρόσθετες πληροφορίες, 
με την απόσυρση και τη λήξη των 
ειδοποιήσεων, με τα δικαιώματα 
πρόσβασης σε δεδομένα, με τους τρόπους 
διόρθωσης των πληροφοριών που 
περιέχονται στις ειδοποιήσεις και τα μέτρα 
για τη διασφάλιση των περιόδων 
επεξεργασίας και φύλαξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις για την εφαρμογή του μηχανισμού 
ειδοποίησης. Η εκτελεστική πράξη 
περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες, με 
την απόσυρση και τη λήξη των 
ειδοποιήσεων, με τους τρόπους διόρθωσης 
των πληροφοριών που περιέχονται στις 
ειδοποιήσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 58.

Or. de

Τροπολογία 669
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις για την εφαρμογή του μηχανισμού 
ειδοποίησης. Η εκτελεστική πράξη 
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις 
αρμόδιες αρχές που δικαιούνται να 
αποστέλλουν ή/και να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις, με τη συμπλήρωση των 
ειδοποιήσεων με πρόσθετες πληροφορίες, 
με την απόσυρση και τη λήξη των 
ειδοποιήσεων, με τα δικαιώματα 
πρόσβασης σε δεδομένα, με τους τρόπους 
διόρθωσης των πληροφοριών που 

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις, κατόπιν διαβούλευσης με 
επαγγελματικούς φορείς όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 57γ (νέο) και 58α 
(νέο) και λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτάσεις τους, για την εφαρμογή του 
μηχανισμού ειδοποίησης. Η εκτελεστική 
πράξη περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με 
τις αρμόδιες αρχές που δικαιούνται να 
αποστέλλουν ή/και να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις, με τη συμπλήρωση των 
ειδοποιήσεων με πρόσθετες πληροφορίες, 
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περιέχονται στις ειδοποιήσεις και τα μέτρα 
για τη διασφάλιση των περιόδων 
επεξεργασίας και φύλαξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58.

με την απόσυρση και τη λήξη των 
ειδοποιήσεων, με τα δικαιώματα 
πρόσβασης σε δεδομένα, με τους τρόπους 
διόρθωσης των πληροφοριών που 
περιέχονται στις ειδοποιήσεις και τα μέτρα 
για τη διασφάλιση των περιόδων 
επεξεργασίας και φύλαξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 58.

Or. en

Τροπολογία 670
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις για την εφαρμογή του μηχανισμού 
ειδοποίησης. Η εκτελεστική πράξη 
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις 
αρμόδιες αρχές που δικαιούνται να 
αποστέλλουν ή/και να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις, με τη συμπλήρωση των 
ειδοποιήσεων με πρόσθετες πληροφορίες, 
με την απόσυρση και τη λήξη των 
ειδοποιήσεων, με τα δικαιώματα 
πρόσβασης σε δεδομένα, με τους τρόπους 
διόρθωσης των πληροφοριών που 
περιέχονται στις ειδοποιήσεις και τα μέτρα 
για τη διασφάλιση των περιόδων 
επεξεργασίας και φύλαξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις για την εφαρμογή του μηχανισμού 
ειδοποίησης. Η εκτελεστική πράξη 
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις 
αρμόδιες αρχές που δικαιούνται να 
αποστέλλουν ή/και να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις, με τη συμπλήρωση των 
ειδοποιήσεων με πρόσθετες πληροφορίες, 
με την απόσυρση και τη λήξη των 
ειδοποιήσεων, με τα δικαιώματα 
πρόσβασης σε δεδομένα, με τους τρόπους 
διόρθωσης των πληροφοριών που 
περιέχονται στις ειδοποιήσεις και τα μέτρα 
για τη διασφάλιση των περιόδων 
επεξεργασίας και φύλαξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 58.

Or. en
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Τροπολογία 671
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ακόλουθες πληροφορίες διατίθενται μέσω 
του διαδικτύου και ότι ενημερώνονται 
τακτικά μέσω των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ακόλουθες πληροφορίες διατίθενται μέσω 
του διαδικτύου και ότι ενημερώνονται 
τακτικά μέσω των αρμόδιων αρχών ή 
φορέων:

Or. de

Τροπολογία 672
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 – Παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ακόλουθες πληροφορίες διατίθενται μέσω 
του διαδικτύου και ότι ενημερώνονται 
τακτικά μέσω των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ακόλουθες πληροφορίες διατίθενται μέσω 
του διαδικτύου και ότι ενημερώνονται 
τακτικά μέσω των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης, τα οποία πρέπει να 
διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό 
υποστήριξης για παροχή συμβουλών 
στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και 
συμβουλών που παρέχονται 
αυτοπροσώπως:

Or. el

Αιτιολόγηση

Περιγραφή των απαραίτητων υπηρεσιών που να πρέπει παρέχουν τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης.
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Τροπολογία 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ακόλουθες πληροφορίες διατίθενται μέσω 
του διαδικτύου και ότι ενημερώνονται 
τακτικά μέσω των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ακόλουθες πληροφορίες διατίθενται μέσω 
του διαδικτύου και ότι ενημερώνονται 
τακτικά μέσω των αρμόδιων αρχών ή των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης:

Or. de

Τροπολογία 674
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένας κατάλογος όλων των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων υπό την 
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1, 
στοιχείο α) στο κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων 
επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών για 
κάθε νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα και του κέντρου υποστήριξης 
που αναφέρεται στο άρθρο 57β·

α) ένας κατάλογος όλων των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων υπό την 
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1, 
στοιχείο α) στο κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων 
επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών για 
κάθε νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα και του κέντρου υποστήριξης 
και των σημείων επαφής που 
αναφέρονται στο άρθρο 57β·

Or. de



PE498.003v01-00 70/97 AM\916793EL.doc

EL

Τροπολογία 675
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Αποφάσεις των κρατών μελών, οι 
οποίες λαμβάνονται σχετικά με το άρθρο 
4δ παράγραφος 8 (νέα), το άρθρο 4στ 
παράγραφος 2 και το άρθρο 7 
παράγραφος 4 σημείο 5·

Or. en

Τροπολογία 676
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57– παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Χρονικά όρια για μη άσκηση 
επαγγέλματος μετά τα οποία μπορεί να 
ζητηθεί από τον επαγγελματία να 
αποδείξει την καταλληλότητά του για την 
άσκηση του επαγγέλματος, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 55β (νέο)·

Or. en

Τροπολογία 677
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και οι 
αρμόδιες αρχές ανταποκρίνονται το 
συντομότερο δυνατόν σε όλες τις αιτήσεις 
πληροφοριών που απευθύνονται στο 
κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης. Για το 
σκοπό αυτό, μπορούν επίσης να 
παραπέμπουν τις εν λόγω αιτήσεις 
πληροφοριών στα κέντρα υποστήριξης που 
αναφέρονται στο άρθρο 57β και να 
ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο πολίτη.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αιτήσεις πληροφοριών λαμβάνουν 
απάντηση το συντομότερο δυνατόν. Για το 
σκοπό αυτό, μπορούν επίσης να 
παραπέμπουν τις εν λόγω αιτήσεις 
πληροφοριών στα κέντρα υποστήριξης και 
στα σημεία επαφής που αναφέρονται στο 
άρθρο 57β και να ενημερώνουν τον 
ενδιαφερόμενο πολίτη.

Or. de

Τροπολογία 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και οι 
αρμόδιες αρχές ανταποκρίνονται το 
συντομότερο δυνατόν σε όλες τις αιτήσεις 
πληροφοριών που απευθύνονται στο 
κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης. Για το 
σκοπό αυτό, μπορούν επίσης να 
παραπέμπουν τις εν λόγω αιτήσεις 
πληροφοριών στα κέντρα υποστήριξης που 
αναφέρονται στο άρθρο 57β και να 
ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο πολίτη.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και οι 
αρμόδιες αρχές ανταποκρίνονται το 
συντομότερο δυνατόν σε όλες τις αιτήσεις 
πληροφοριών που απευθύνονται σε αυτές. 
Για το σκοπό αυτό, μπορούν επίσης να 
παραπέμπουν τις εν λόγω αιτήσεις 
πληροφοριών στα κέντρα υποστήριξης που 
αναφέρονται στο άρθρο 57β και να 
ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο πολίτη.

Or. de

Τροπολογία 679
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αρμόδιες για την αναγνώριση των 
τίτλων αρχές δύνανται να ζητήσουν τα 
πρωτότυπα έγγραφα των εν λόγω τίτλων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας της γνησιότητας των προς αναγνώριση τίτλων.

Τροπολογία 680
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης καθιστούν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
διαθέσιμες και σε άλλες επίσημες γλώσσες 
της Ένωσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη 
νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με 
τη χρήση γλωσσών στην επικράτειά τους.

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να 
διαθέτουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 και σε 
άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης. 
Αυτό δεν επηρεάζει τη νομοθεσία των 
κρατών μελών σχετικά με τη χρήση 
γλωσσών στην επικράτειά τους.

Or. de

Τροπολογία 681
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43
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Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης καθιστούν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
διαθέσιμες και σε άλλες επίσημες γλώσσες
της Ένωσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη 
νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με 
τη χρήση γλωσσών στην επικράτειά τους.

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης καθιστούν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
διαθέσιμες και σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες του κράτους καταγωγής καθώς 
και, κατ’ ελάχιστον, στις γλώσσες 
διαδικασίας1 της Ένωσης. Αυτό δεν 
επηρεάζει τη νομοθεσία των κρατών 
μελών σχετικά με τη χρήση γλωσσών στην 
επικράτειά τους.

__________________
1Γλώσσες διαδικασίας της Ένωσης = 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

Or. cs

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται πρέπει να διατίθενται τόσο στην επίσημη γλώσσα του 
συγκεκριμένου κράτους όσο και σε μετάφραση τουλάχιστον στις γλώσσες διαδικασίας της 
Ένωσης.

Τροπολογία 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης καθιστούν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
διαθέσιμες και σε άλλες επίσημες γλώσσες 

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για 
διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
διατίθενται και σε άλλες επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης. Αυτό δεν επηρεάζει 
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της Ένωσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη 
νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με 
τη χρήση γλωσσών στην επικράτειά τους.

τη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά 
με τη χρήση γλωσσών στην επικράτειά 
τους.

Or. de

Τροπολογία 683
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 44 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

44α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
και των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 684
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 44
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
απαιτήσεις, οι διαδικασίες και οι 
διατυπώσεις που αφορούν ζητήματα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να ολοκληρωθούν εύκολα, από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω 
του σχετικού κέντρου ενιαίας 
εξυπηρέτησης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
απαιτήσεις, οι διαδικασίες και οι 
διατυπώσεις που αφορούν ζητήματα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να ολοκληρωθούν εύκολα, από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα.

Or. de
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Τροπολογία 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 44
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
απαιτήσεις, οι διαδικασίες και οι 
διατυπώσεις που αφορούν ζητήματα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να ολοκληρωθούν εύκολα, από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω 
του σχετικού κέντρου ενιαίας 
εξυπηρέτησης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι
απαιτήσεις, οι διαδικασίες και οι 
διατυπώσεις που αφορούν ζητήματα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να ολοκληρωθούν εύκολα, από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, 
εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, μέσω του 
σχετικού κέντρου ενιαίας εξυπηρέτησης.

Or. de

Τροπολογία 686
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 44
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας αίτησης από ένα πολίτη σε ένα κέντρο 
ενιαίας εξυπηρέτησης.

4. Εφόσον πρόκειται για δράσεις που 
περιέχονται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ, 
όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας ολοκληρωμένης αίτησης από ένα 
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πολίτη.

Or. de

Τροπολογία 687
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 44
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας αίτησης από ένα πολίτη σε ένα κέντρο 
ενιαίας εξυπηρέτησης.

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας ολοκληρωμένης αίτησης από ένα 
πολίτη προς τις αρμόδιες αρχές σε ένα 
κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλέστερου ελέγχου της γνησιότητας των προσκομιζόμενων εγγράφων ο έλεγχος 
είναι καλύτερα να πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές που διαθέτουν την ανάλογη 
εμπειρία

Τροπολογία 688
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 44
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 α – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας αίτησης από ένα πολίτη σε ένα κέντρο 
ενιαίας εξυπηρέτησης.

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας ολοκληρωμένης αίτησης από ένα 
πολίτη σε ένα κέντρο ενιαίας 
εξυπηρέτησης.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση· για τη διατήρηση της ασφάλειας δικαίου και της ποιότητας και 
προκειμένου να μην καθυστερεί η διοικητική διαδικασία, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της 
προθεσμίας από την ημερομηνία υποβολής της ολοκληρωμένης αίτησης.

Τροπολογία 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 44
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 57 α  – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας αίτησης από ένα πολίτη σε ένα κέντρο 
ενιαίας εξυπηρέτησης.

4. Όλες οι αντίστοιχες διαδικασίες 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2006/123/ΕΚ
σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας αίτησης από ένα πολίτη σε ένα κέντρο 
ενιαίας εξυπηρέτησης.
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Or. de

Τροπολογία 690
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 44
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57α  – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας αίτησης από ένα πολίτη σε ένα 
κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης.

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας ολοκληρωμένης αίτησης από έναν
πολίτη μέσω ενός κέντρου ενιαίας 
εξυπηρέτησης στην αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 691
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 45
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 β – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κέντρα υποστήριξης Κέντρα υποστήριξης και σημεία επαφής

Or. de

Τροπολογία 692
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 45
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο 
μέχρι τις [να εισαχθεί η ημερομηνία -
προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], 
ένα κέντρο υποστήριξης με αρμοδιότητα 
την παροχή υποστήριξης στους πολίτες και 
τα κέντρα των άλλων κρατών μελών 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με την εθνική 
νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και 
την άσκησή τους, την κοινωνική 
νομοθεσία και, εάν συντρέχει περίπτωση, 
τους κανόνες δεοντολογίας.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο 
μέχρι τις [να εισαχθεί η ημερομηνία -
προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], 
ένα κέντρο υποστήριξης ή εθνικά σημεία 
επαφής με αρμοδιότητα την παροχή 
υποστήριξης στους πολίτες και στα σημεία 
επαφής των άλλων κρατών μελών σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων δυνάμει της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με την εθνική νομοθεσία που 
διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή 
τους, την κοινωνική νομοθεσία και, εάν 
συντρέχει περίπτωση, τους κανόνες 
δεοντολογίας.

Or. de

Τροπολογία 693
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 45
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο 
μέχρι τις [να εισαχθεί η ημερομηνία -
προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], 
ένα κέντρο υποστήριξης με αρμοδιότητα 
την παροχή υποστήριξης στους πολίτες και 
τα κέντρα των άλλων κρατών μελών
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο 
μέχρι τις [να εισαχθεί η ημερομηνία -
προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], 
ένα κέντρο υποστήριξης με αρμοδιότητα 
την παροχή υποστήριξης στους πολίτες και 
τα κέντρα των άλλων κρατών μελών 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
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πληροφοριών σχετικά με την εθνική 
νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και 
την άσκησή τους, την κοινωνική 
νομοθεσία και, εάν συντρέχει περίπτωση, 
τους κανόνες δεοντολογίας.

πληροφοριών σχετικά με την εθνική 
νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και 
την άσκησή τους, την κοινωνική 
νομοθεσία και, εάν συντρέχει περίπτωση, 
τους κανόνες δεοντολογίας. Επιπλέον, 
εφόσον τα κράτη μέλη κρίνουν σκόπιμο, 
τα κέντρα υποστήριξης μπορούν να 
αναλάβουν υπηρεσίες υποστήριξης της 
αρμόδιας αρχής για την επεξεργασία των 
αρχείων αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. es

Τροπολογία 694
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 45
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κέντρα υποστήριξης στα κράτη μέλη 
υποδοχής υποστηρίζουν τους πολίτες στην 
άσκηση των δικαιωμάτων που τους 
ανατίθενται μέσω της παρούσας οδηγίας 
σε συνεργασία, εάν συντρέχει περίπτωση, 
με το κέντρο υποστήριξης στο κράτος 
μέλος καταγωγής, τις αρμόδιες αρχές και 
τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης στο 
κράτος μέλος υποδοχής.

2. Τα κέντρα υποστήριξης ή τα εθνικά 
σημεία επαφής στα κράτη μέλη υποδοχής 
υποστηρίζουν τους πολίτες στην άσκηση 
των δικαιωμάτων που τους ανατίθενται 
μέσω της παρούσας οδηγίας σε 
συνεργασία, εάν συντρέχει περίπτωση, με 
το κέντρο υποστήριξης ή τα εθνικά σημεία 
επαφής στο κράτος μέλος καταγωγής, και
τις αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος 
υποδοχής.

Or. de

Τροπολογία 695
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 45
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 β – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στο κράτος 
μέλος υποδοχής υποχρεούται να 
συνεργάζεται πλήρως με ένα κέντρο 
υποστήριξης στο κράτος μέλος υποδοχής 
και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
μεμονωμένες περιπτώσεις στα εν λόγω
κέντρα υποστήριξης στα κράτη μέλη 
υποδοχής κατόπιν αιτήματός τους.

3. Οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στο κράτος 
μέλος υποδοχής υποχρεούται να 
συνεργάζεται πλήρως με ένα κέντρο 
υποστήριξης ή εθνικό σημείο επαφής στο 
κράτος μέλος υποδοχής και να τους 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
μεμονωμένες περιπτώσεις κατόπιν 
αιτήματός τους.

Or. de

Τροπολογία 696
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 45
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τα 
κέντρα υποστήριξης ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με αιτήματα 
πληροφοριών που επεξεργάζεται η 
Επιτροπή εντός δύο μηνών από τη λήψη 
του σχετικού αιτήματος.

4. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, τα 
κέντρα υποστήριξης ή τα εθνικά σημεία 
επαφής ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά με αιτήματα πληροφοριών που 
επεξεργάζεται η Επιτροπή εντός δύο 
μηνών από τη λήψη του σχετικού 
αιτήματος.

Or. de

Τροπολογία 697
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 45 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη 
δημιουργία ενός φόρουμ ενδιαφερόμενων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
επαγγελματικών φορέων, 
συνδικαλιστικών ενώσεων, αρμόδιων 
αρχών και ενώσεων 
καταναλωτών/ασθενών. Τα μέλη αυτού 
του φόρουμ ενδιαφερόμενων θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση των 
ενδιαφερόντων των ενδιαφερόμενων για 
ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. 
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή οφείλει να 
προβαίνει σε διαβουλεύσεις με αυτά τα 
φόρα ενδιαφερόμενων και να παρουσιάζει 
προτάσεις σχετικά με το άρθρο 4α 
παράγραφος 7 και το άρθρο 4β 
παράγραφος 2. Επιπλέον, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητά τη γνώμη αυτών των 
φόρα κατά τη θέσπιση των παραμέτρων 
πιλοτικών προγραμμάτων τα οποία 
διεξάγονται σε σχέση με την παρούσα 
οδηγία. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
προβαίνει σε διαβουλεύσεις με αυτά τα 
φόρα και να λαμβάνει υπόψη τις 
προτάσεις τους κατά τη διαβούλευση με 
ομάδες επαγγελματικών φορέων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 58α (νέο).

Or. en

Τροπολογία 698
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 45 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
οργάνωση και τη διαχείριση των φόρα 
ενδιαφερόμενων όπως περιγράφεται στο 
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άρθρο 57γ (νέο) καθώς και για τη 
διαβούλευση με επαγγελματικούς φορείς 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 58α (νέο).

Or. en

Τροπολογία 699
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 45 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Διαβούλευση
Η Επιτροπή μεριμνά για τη διαβούλευση 
με ειδικούς από ομάδες επαγγελματιών, 
μεταξύ άλλων, επαγγελματικών φορέων, 
και την ενσωμάτωση των προτάσεών 
τους μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 
25(5), του άρθρου 35(4) πρώτο εδάφιο, 
των άρθρων 31(2), 34(2), 38(1), 40(1), 
44(2), 49α(3), 49β(3), 24(4), 31(7), 34(4), 
38(4), 40(4), 44(4), 26(2), 46(4), 25(5), 
35(4), 31(2), 34(2), 38(1), 40(1), 44(2), του 
σημείου 5.3.3 του παραρτήματος V, των 
άρθρων 24(4), 31(7), 34(4), 38(4), 40(4), 
44(4), 26(2), 46(4).

Or. en

Τροπολογία 700
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 46
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Πρόκειται για επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, διασφαλίζοντας κατάλληλη 
εκπροσώπηση και διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρεται 
στην αιτιολογική σκέψη 24. Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέσω των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει τη διεξαγωγή της 
κατάλληλης διαβούλευσης με σχετικούς ενδιαφερόμενους και οργανισμούς. Αυτό είναι 
απαραίτητο για τη διασφάλιση μιας ομαλής διαδικασίας διαφάνειας και συνεργασίας κατά τη 
λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 701
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 46
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Πρόκειται για επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, διασφαλίζοντας κατάλληλη 
εκπροσώπηση και διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρεται 
στην αιτιολογική σκέψη 24. Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en
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Τροπολογία 702
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 46
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Πρόκειται για επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Πρόκειται για επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 57γ (νέο), και με επαγγελματικούς 
φορείς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 58α  
(νέο), όπου αυτό απαιτείται.

Or. en

Τροπολογία 703
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 46
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Πρόκειται για επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, διασφαλίζοντας κατάλληλη 
εκπροσώπηση και διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en



PE498.003v01-00 86/97 AM\916793EL.doc

EL

Τροπολογία 704
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 46
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Πρόκειται για επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων στην οποία διασφαλίζεται η 
εκπροσώπηση τόσο εθνικών 
εμπειρογνωμόνων όσο και 
εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. el

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν για τη συμφωνία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων να μη 
συμμετέχουν και εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 705
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 46 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
κατάλληλη διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες από τις ενδιαφερόμενες 
επαγγελματικές ομάδες, ιδίως σε σχέση 
με το έργο της επιτροπής του άρθρου 58 
παράγραφος 1, και υποβάλλει 
αιτιολογημένη έκθεση των εν λόγω 
διαβουλεύσεων στην εν λόγω επιτροπή.

Or. de
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Τροπολογία 706
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 46
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. de

Τροπολογία 707
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 46 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οσάκις γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Or. fr

Τροπολογία 708
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 47 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πριν από την έκδοση της κατ’ 
εξουσιοδότησης πράξης, όπου 
προβλέπεται από την παρούσα οδηγία, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε 
διαβουλεύσεις με το αντίστοιχο φόρουμ ή 
τα αντίστοιχα φόρα ενδιαφερόμενων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 57γ (νέο), 
και με επαγγελματικούς φορείς, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 58α (νέο), 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
αποτέλεσμα οποιουδήποτε πιλοτικού 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 709
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 47
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 
3 παράγραφος 2, 4α παράγραφος 7, 4β 
παράγραφος 2, 20, 21α παράγραφος 3, 24 
παράγραφος 4, 25 παράγραφος 5, 26 
παράγραφος 2, 31 παράγραφος 2, 31 
παράγραφος 7, 34 παράγραφος 2, 34 
παράγραφος 4, 35 παράγραφος 4, 38 
παράγραφος 1, 38 παράγραφος 4, 40 
παράγραφος 1, 40 παράγραφος 4, 44 
παράγραφος 2, 44 παράγραφος 4, 46 
παράγραφος 4, 49α παράγραφος 3 και 49β
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστο χρονικό διάστημα από [να 
εισαχθεί η ημερομηνία – ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της τροποποιητικής 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 3 παράγραφος 2, 4α παράγραφος 7, 
20, 21α παράγραφος 3, 25 παράγραφος 5, 
26 παράγραφος 2, 31 παράγραφος 2, 34 
παράγραφος 2, 35 παράγραφος 4, 38 
παράγραφος 1, 40 παράγραφος 1, 44 
παράγραφος 2, 46 παράγραφος 4, 49α 
παράγραφος 3, ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστο χρονικό διάστημα από [να 
εισαχθεί η ημερομηνία – ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της τροποποιητικής 
οδηγίας.
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οδηγίας].

Or. de

Τροπολογία 710
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 47 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 24(a), 25(5), 26, 31(2), 34(2), 
40(1), 49(3) και 49β(3) απαιτεί από την 
Επιτροπή τη διαβούλευση με τα κράτη 
μέλη και τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους, στους οποίους μπορεί 
να περιλαμβάνονται αρμόδιες αρχές και 
φορείς εκπροσώπησης, πριν από την 
έκδοση της κατ’ εξουσιοδότησης πράξης.

Or. en

Τροπολογία 711
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 47
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 3 παράγραφος 2, 4α παράγραφος 7, 
4β παράγραφος 2, 20, 21α παράγραφος 3, 
24 παράγραφος 4, 25 παράγραφος 5, 26 
παράγραφος 2, 31 παράγραφος 2, 31 
παράγραφος 7, 34 παράγραφος 2, 34 
παράγραφος 4, 35 παράγραφος 4, 38 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 3 παράγραφος 2, 4α παράγραφος 7, 
20, 21α παράγραφος 3, 25 παράγραφος 5, 
26 παράγραφος 2, 31 παράγραφος 2, 34 
παράγραφος 2, 35 παράγραφος 4, 38 
παράγραφος 4, 40 παράγραφος 1, 44 
παράγραφος 2, 46 παράγραφος 4, 49α 
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παράγραφος 1, 38 παράγραφος 4, 40 
παράγραφος 1, 40 παράγραφος 4, 44 
παράγραφος 2, 44 παράγραφος 4, 46 
παράγραφος 4, 49α παράγραφος 3 και 49β 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση. 
Παράγει αποτελέσματα την επομένη της 
ημέρας δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα οποιωνδήποτε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση. 
Παράγει αποτελέσματα την επομένη της 
ημέρας δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα οποιωνδήποτε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Or. de

Τροπολογία 712
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) [...] διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός της οδηγίας θα συμβάλει στο να καταστούν οι διαδικασίες απλούστερες και 
φιλικότερες προς τον χρήστη. Οι υπερβολικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων αντιβαίνουν σε 
αυτόν τον στόχο. Οι δέουσες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που ήδη περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 60 είναι επαρκείς.

Τροπολογία 713
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 48 α (νέο)
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Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 60 - παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48 a) Στο άρθρο 60, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(1) Από την [να εγγραφεί η ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας για τη μεταφορά 
της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά διετία 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, η οποία περιέχει 
κατάλογο των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων τη 
δεδομένη στιγμή. Η Επιτροπή δημιουργεί 
και διατηρεί μια δημόσια βάση 
δεδομένων διαθέσιμη για τέτοιου είδους 
πληροφορίες.

Or. de

Τροπολογία 714
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 48
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ένα κατάλογο των υφιστάμενων 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο μέχρι 
τις [να εισαχθεί η ημερομηνία - λήξη της 
περιόδου μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στον εν λόγω 
κατάλογο νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων κοινοποιείται στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή 
δημιουργεί και διατηρεί μια δημόσια βάση 
δεδομένων διαθέσιμη για τέτοιου είδους 
πληροφορίες.

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή ένα κατάλογο των υφιστάμενων 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 
στην επικράτειά τους [να εισαχθεί η 
ημερομηνία - λήξη της περιόδου 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στον εν λόγω 
κατάλογο νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων κοινοποιείται στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή 
δημιουργεί και διατηρεί μια δημόσια βάση 
δεδομένων διαθέσιμη για τέτοιου είδους 
πληροφορίες.
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Or. en

Τροπολογία 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 48
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ένα κατάλογο των υφιστάμενων 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο μέχρι 
τις [να εισαχθεί η ημερομηνία - λήξη της 
περιόδου μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στον εν λόγω 
κατάλογο νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων κοινοποιείται στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή 
δημιουργεί και διατηρεί μια δημόσια βάση 
δεδομένων διαθέσιμη για τέτοιου είδους 
πληροφορίες.

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ένα κατάλογο των υφιστάμενων 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο μέχρι 
τις [να εισαχθεί η ημερομηνία - λήξη της 
περιόδου μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στον εν λόγω 
κατάλογο νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων κοινοποιείται στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή 
δημιουργεί και διατηρεί μια δημόσια βάση 
δεδομένων διαθέσιμη, η οποία περιέχει 
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας γενικής 
περιγραφής των δραστηριοτήτων που 
καλύπτονται από κάθε επάγγελμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επαγγέλματα μπορεί να έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής σε διαφορετικά κράτη μέλη. 
Είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς εάν πρόκειται για το ίδιο επάγγελμα ανατρέχοντας μόνο 
στο όνομα του επαγγέλματος.

Τροπολογία 716
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 48
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν εάν δυνάμει 
των απαιτήσεων των νομικών συστημάτων 
τους ο περιορισμός της πρόσβασης σε ένα 
επάγγελμα ή στην άσκησή του στους 
κατόχους ειδικών επαγγελματικών 
προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης επαγγελματικών τίτλων και των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 
επιτρέπονται δυνάμει του εν λόγω τίτλου,
συνάδει με τις ακόλουθες αρχές:

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν εάν δυνάμει 
των απαιτήσεων των νομικών συστημάτων 
τους βάσει του νομικού τους συστήματος
ο περιορισμός της πρόσβασης σε ένα 
επάγγελμα ή στην άσκησή του στους 
κατόχους ειδικών επαγγελματικών 
προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης επαγγελματικών τίτλων και των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων που 
επιτρέπονται δυνάμει του εν λόγω τίτλου, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο ως 
«απαιτήσεις», συνάδει με τις ακόλουθες 
αρχές:

Or. en

Τροπολογία 717
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 48
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν 
διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, ανάλογα με 
την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής·

α) οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν 
διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, βάσει 
ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής·

Or. en

Τροπολογία 718
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 48
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται 
από επιτακτικό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος·

β) οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται 
από επιτακτικό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 719
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 48
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται 
από επιτακτικό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος·

β) οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται 
από επιτακτικό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
–παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ (νέο)·

Or. en

Τροπολογία 720
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 48
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
επαγγέλματα που είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένα σε ένα κράτος μέλος από 
ένωση ή οργάνωση υπό την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 και σε τυχόν 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την ανάγκη 

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
επαγγέλματα που είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένα σε ένα κράτος μέλος από 
ένωση ή οργάνωση υπό την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 και σε τυχόν 
απαιτήσεις για την ιδιότητα μέλους των εν 
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ιδιότητας μέλους. λόγω ενώσεων ή των οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 721
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 48
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως την [να εισαχθεί η ημερομηνία -
λήξη της περιόδου μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο], τα κράτη μέλη παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που 
σκοπεύουν να διατηρήσουν και τους 
λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι οι 
απαιτήσεις τους συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 2. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που 
εισήγαγαν στη συνέχεια και τους λόγους 
για τους οποίους θεωρούν ότι οι 
απαιτήσεις τους συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 2 εντός 6 μηνών από τη 
θέσπιση του μέτρου.

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τις απαιτήσεις που σκοπεύουν 
να διατηρήσουν και τους λόγους για τους 
οποίους θεωρούν ότι οι εν λόγω 
απαιτήσεις συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 2. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που 
εισήγαγαν στη συνέχεια και τους λόγους 
για τους οποίους θεωρούν ότι οι 
απαιτήσεις τους συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 2 εντός 6 μηνών από τη 
θέσπιση του μέτρου.

Or. en

Τροπολογία 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 49 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 61 – τρίτη περίπτωση (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε 
έτους, κάθε κράτος μέλος στέλνει στην 
Επιτροπή τον αριθμό των υγειών 
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επαγγελματιών που σχετίζονται με τα 
επαγγέλματα που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ, τους οποίους θα διέθεταν 
χωρίς να απειλείται η λειτουργικότητα 
του δικού τους συστήματος δημόσιας 
υγείας. Η Επιτροπή δημιουργεί μια λίστα 
με τους εν λόγω αριθμούς και θα την 
αποστέλλει στα κράτη μέλη. 
Κάθε έτος, εάν συμπληρωθεί ο αριθμός 
των επαγγελματικών προσόντων που 
έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη 
υποδοχής, τα κράτη μέλη υποδοχής 
μπορούν να εξαιρεθούν από το κεφάλαιο Ι 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 50 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Παράρτημα V – V.1 – σημείο 5.1.3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50 a) Στο Παράρτημα V το σημείο 5.1.3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.1.3. Τίτλοι των ιατρικών ειδικοτήτων –
ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς τη 
διάρκεια και το περιεχόμενο

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας ενιαίος, ως προς τη διάρκεια και το 
περιεχόμενο, ορισμός του ιατρού και του ειδικού ιατρού, ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία 
πιστοποίηση της γνώσης, των πρακτικών δεξιοτήτων και των γενικών επαγγελματικών 
δεξιοτήτων. Κατά την εκπόνηση των κριτηρίων η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει και την 
εμπειρογνωμοσύνη των ευρωπαϊκών επαγγελματικών οργανώσεων. Η παρούσα πρόταση 
μπορεί να γίνει αφετηρία διαλόγου για τη λήψη των αντίστοιχων μέτρων εναρμόνισης.
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