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Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνώρισε, 

κατά την ειδική συνοδό του στο Τάµπερε 

στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, την 

ανάγκη εναρµόνισης των εθνικών 

νοµοθεσιών που αφορούν τους όρους 

εισδοχής και διαµονής των υπηκόων 

τρίτων χωρών. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, 

επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να εξασφαλίζει ισότιµη µεταχείριση 

των υπηκόων των τρίτων χωρών που 

διαµένουν νόµιµα στο έδαφος των κρατών 

µελών και µια πιο ενεργητική πολιτική 

κοινωνικής ένταξης θα όφειλε να έχει ως 

φιλοδοξία να τους προσφέρει δικαιώµατα 

και υποχρεώσεις συγκρίσιµα µε αυτά των 

πολιτών της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, 

ζήτησε από το Συµβούλιο να εκδώσει 

ταχέως αποφάσεις βάσει των προτάσεων 

της Επιτροπής. Η ανάγκη υλοποίησης των 

στόχων που προσδιορίστηκαν στο Τάµπερε 

επαναβεβαιώθηκε στο πρόγραµµα της 

Χάγης της 4ης και 5ης Νοεµβρίου 2004.  

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνώρισε, 

κατά την ειδική συνοδό του στο Τάµπερε 

στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, την 

ανάγκη εναρµόνισης των εθνικών 

νοµοθεσιών που αφορούν τους όρους 

εισδοχής και διαµονής των υπηκόων 

τρίτων χωρών. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, 

επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να εξασφαλίζει ισότιµη µεταχείριση 

των υπηκόων των τρίτων χωρών που 

διαµένουν νόµιµα στο έδαφος των κρατών 

µελών και µια πιο ενεργητική πολιτική 

κοινωνικής ένταξης θα όφειλε να έχει ως 

φιλοδοξία να τους προσφέρει δικαιώµατα 

και υποχρεώσεις συγκρίσιµα µε αυτά των 

πολιτών της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, 

ζήτησε από το Συµβούλιο να εκδώσει 

ταχέως αποφάσεις βάσει των προτάσεων 

της Επιτροπής. Η ανάγκη υλοποίησης των 

στόχων που προσδιορίστηκαν στο Τάµπερε 

επαναβεβαιώθηκε στο πρόγραµµα της 

Στοκχόλµης της 10ης και 11ης 
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∆εκεµβρίου 2009. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στο πλαίσιο µιας ολοένα και πιο 
παγκοσµιοποιηµένης αγοράς εργασίας, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει 
την ικανότητά της να προσελκύει 
εργαζοµένους τρίτων χωρών. Η 
υλοποίηση αυτού του στόχου θα 
διευκολυνθεί µε τη διοικητική 
απλούστευση και τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στη σχετική πληροφόρηση. Η 

καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας υποβολής 

αίτησης που καταλήγει στην έκδοση, στο 

πλαίσιο µιας µόνης διοικητικής πράξης, 

ενός συνδυασµένου τίτλου που επιτρέπει 

ταυτόχρονα τη διαµονή και την εργασία θα 

πρέπει να συµβάλει στην απλούστευση και 

την εναρµόνιση των τώρα αποκλινόντων 
κανόνων που εφαρµόζονται στα κράτη 

µέλη. Μια τέτοια διαδικαστική 

απλούστευση έχει ήδη τεθεί σε εφαρµογή 

από την πλειοψηφία των κρατών µελών. 
Πέραν του γεγονότος ότι επέτρεψε στους 

µετανάστες και τους εργοδότες τους να 

διαθέτουν µια πιο αποτελεσµατική 

διαδικασία, διευκόλυνε τον έλεγχο της 

νοµιµότητας της διαµονής και της 

απασχόλησης των µεταναστών. 

(3) Η καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας 

υποβολής αίτησης που καταλήγει στην 

έκδοση, στο πλαίσιο µιας µόνης 

διοικητικής πράξης, ενός συνδυασµένου 

τίτλου που επιτρέπει ταυτόχρονα τη 

διαµονή και την εργασία θα πρέπει να 

συµβάλει στην απλούστευση και την 

εναρµόνιση των κανόνων που 

εφαρµόζονται επί του παρόντος στα κράτη 
µέλη. Μια τέτοια διαδικαστική 

απλούστευση έχει ήδη τεθεί σε εφαρµογή 

σε αρκετά κράτη µέλη. Πέραν του 
γεγονότος ότι επέτρεψε στους µετανάστες 

και τους εργοδότες τους να διαθέτουν µια 

πιο αποτελεσµατική διαδικασία, 

διευκόλυνε τον έλεγχο της νοµιµότητας 

της διαµονής και της απασχόλησης των 

µεταναστών. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει 

των οποίων µπορεί να απορριφθεί µία 

αίτηση ενιαίας άδειας καθορίζονται στο 

εθνικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης της 
υποχρέωσης τήρησης της αρχής της 
κοινοτικής προτίµησης, όπως ορίζεται 
ιδιαίτερα στις σχετικές διατάξεις των 

(6) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει 

των οποίων µπορεί να απορριφθεί µία 

αίτηση ενιαίας άδειας θα πρέπει να είναι 
αντικειµενικά και να καθορίζονται στο 
εθνικό δίκαιο. Οιαδήποτε απόφαση 
απόρριψης θα πρέπει να αιτιολογείται 
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πράξεων προσχώρησης της 16ης 
Απριλίου 2003 και της 25ης Απριλίου. 

δεόντως. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ο τύπος της ενιαίας άδειας πρέπει να 

είναι σύµφωνος προς τις διατάξεις του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, για την 

καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου 

για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ο οποίος 

επιτρέπει στα κράτη µέλη να προσθέτουν 

πληροφορίες που αφορούν ιδίως το κατά 

πόσον ο ενδιαφερόµενος διαθέτει ή όχι 

άδεια εργασίας. Τα κράτη µέλη πρέπει να 

αναγράφουν – εξίσου για τους σκοπούς 

του καλύτερου ελέγχου της µετανάστευσης 

– όχι µόνον στην ενιαία άδεια αλλά σε 

όλες τις άδειες διαµονής που εκδίδουν 

ενδείξεις σχετικά µε την άδεια εργασίας, 

ανεξάρτητα από το είδος της άδειας 

διαµονής βάσει της οποίας ο υπήκοος 

τρίτης χώρας έγινε δεκτός στην επικράτειά 

τους και του χορηγήθηκε άδεια εργασίας.  

(7) Ο τύπος της ενιαίας άδειας πρέπει να 

είναι σύµφωνος προς τις διατάξεις του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, για την 

καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου 

για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ο οποίος 

επιτρέπει στα κράτη µέλη να προσθέτουν 

περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν 

ιδίως το κατά πόσον ο ενδιαφερόµενος 

διαθέτει ή όχι άδεια εργασίας. Τα κράτη 

µέλη πρέπει να αναγράφουν – εξίσου για 

τους σκοπούς του καλύτερου ελέγχου της 

µετανάστευσης – όχι µόνον στην ενιαία 

άδεια αλλά σε όλες τις άδειες διαµονής που 

εκδίδουν ενδείξεις σχετικά µε την άδεια 

εργασίας, ανεξάρτητα από το είδος της 

άδειας διαµονής βάσει της οποίας ο 

υπήκοος τρίτης χώρας έγινε δεκτός στην 

επικράτειά τους. 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
για την ενιαία άδεια και την άδεια 
διαµονής που εκδίδεται για άλλους 
σκοπούς πλην της εργασίας δεν θα πρέπει 
να εµποδίζει τα κράτη µέλη να εκδίδουν 
πρόσθετα έγγραφα και ειδικότερα να 
δίνουν ακριβέστερες πληροφορίες για το 
δικαίωµα προς εργασία. Η έκδοση των 
προσθέτων αυτών εγγράφων θα πρέπει, 
ωστόσο, να έχει προαιρετικό χαρακτήρα 
για τα κράτη µέλη και τα εν λόγω 
έγγραφα δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν 
την άδεια εργασίας, αναιρώντας την ιδέα 
της ενιαίας άδειας. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) Η υποχρέωση των κρατών µελών να 
καθορίζουν αν η αίτηση θα υποβάλλεται 
από τον υπήκοο τρίτης χώρας ή από τον 
εργοδότη του δεν θα πρέπει να 
προδικάζει τυχόν ρυθµίσεις που 
προβλέπουν ανάµιξη αµφοτέρων στη 
διαδικασία. Απόκειται στα κράτη µέλη να 
αποφασίσουν εάν η αίτηση ενιαίας άδειας 
πρέπει να υποβληθεί στο κράτος µέλος 
προορισµού ή από τρίτη χώρα. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες στον υπήκοο 
τρίτης χώρας δεν επιτρέπεται να 
υποβάλει αίτηση από µία τρίτη χώρα, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι η αίτηση µπορεί να υποβληθεί από τον 
εργοδότη στο κράτος µέλος προορισµού. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7γ) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
για τις άδειες διαµονής για σκοπούς 
άλλους πλην της εργασίας θα πρέπει να 
αφορούν µόνον τον τύπο των εν λόγω 
αδειών και δεν θα πρέπει να θίγουν τις 
εθνικές ή άλλες διατάξεις της Ένωσης 
περί διαδικασιών εισδοχής και 
διαδικασιών έκδοσης αυτών των αδειών. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7δ) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
για την ενιαία διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων και την ενιαία άδεια δεν θα 
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πρέπει να αφορούν τις ενιαίες θεωρήσεις 
και τις θεωρήσεις µακράς διαρκείας. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 ε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7ε) Η προθεσµία για την έκδοση 
απόφασης επί της αιτήσεως δεν θα 
πρέπει να περιλαµβάνει τον χρόνο που 
απαιτείται για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων ή τον χρόνο 
που απαιτείται για την έκδοση θεώρησης. 
Η παρούσα οδηγία δε θίγει τις εθνικές 
διαδικασίες αναγνώρισης διπλωµάτων. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 στ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7στ) Ο προσδιορισµός της αρµόδιας 
αρχής στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας 
δεν θίγει το ρόλο και τις ευθύνες των 
λοιπών αρχών και, κατά περίπτωση, των 
κοινωνικών εταίρων όσον αφορά την 
εξέταση της αίτησης και τη σχετική 
απόφαση. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 ζ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7ζ) Η παρούσα οδηγία δε θίγει την 
αρµοδιότητα των κρατών µελών να 
ρυθµίζουν τα της εισδοχής, 
συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού 
υπηκόων τρίτων χωρών, για λόγους 
εργασίας· 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(9) Ελλείψει οριζόντιας κοινοτικής 
νοµοθεσίας, τα δικαιώµατα των υπηκόων 

τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα µε το 

κράτος µέλος στο οποίο εργάζονται και µε 

την ιθαγένειά τους. ∆εν απολαµβάνουν τα 

ίδια δικαιώµατα µε τους πολίτες του 

κράτους µέλους ή µε τους άλλους 

ευρωπαίους πολίτες. Με σκοπό να 

συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής 

πολιτικής µετανάστευσης, να συµπληρωθεί 

το ισχύον κεκτηµένο όσον αφορά τη 

µετανάστευση και να µειωθεί η ανισότητα 

δικαιωµάτων που υπάρχει µεταξύ των 

ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων 
τρίτων χωρών που εργάζονται νόµιµα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί 

σύνολο δικαιωµάτων εξειδικεύοντας 

κυρίως τους τοµείς στους οποίους η 

ισότητα µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς 

εργαζοµένους πρέπει να κατοχυρώνεται 

για τους εργαζοµένους τρίτων χωρών που 

διαµένουν νόµιµα σε ένα κράτος µέλος, 

χωρίς όµως να έχουν ακόµα αποκτήσει το 

καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος. 

Στόχος είναι να δηµιουργηθούν ισότιµες 
συνθήκες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι 

οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται 

νόµιµα σε ένα κράτος µέλος συµβάλλουν, 

µε την εργασία τους και τους φόρους που 

καταβάλλουν, στην ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας, καθώς και να 

δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός ασφάλειας 

απέναντι στον αθέµιτο ανταγωνισµό που 

µπορεί να ασκείται µεταξύ ηµεδαπών 

εργαζοµένων και µεταναστών 

εργαζοµένων λόγω της εκµετάλλευσης 

αυτών των τελευταίων. 

(9) Ελλείψει οριζόντιας ενωσιακής 
νοµοθεσίας, τα δικαιώµατα των υπηκόων 

τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα µε το 

κράτος µέλος στο οποίο εργάζονται και µε 

την ιθαγένειά τους. ∆εν απολαµβάνουν τα 

ίδια δικαιώµατα µε τους πολίτες του 

κράτους µέλους ή µε τους άλλους πολίτες 

της Ένωσης. Με σκοπό να συνεχιστεί η 

επεξεργασία συνεκτικής πολιτικής 

µετανάστευσης, να συµπληρωθεί το ισχύον 

κεκτηµένο όσον αφορά τη µετανάστευση 

και να µειωθεί η ανισότητα δικαιωµάτων 

που υπάρχει µεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και των υπηκόων τρίτων χωρών 
που εργάζονται νόµιµα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί σύνολο 

κοινωνικο-οικονοµικών δικαιωµάτων και 
δικαιωµάτων στον τοµέα του εργατικού 
δικαίου εξειδικεύοντας κυρίως τους τοµείς 
στους οποίους η ισότητα µεταχείρισης µε 

τους ηµεδαπούς εργαζοµένους πρέπει να 

κατοχυρώνεται για τους εργαζοµένους 

τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα σε 

ένα κράτος µέλος, χωρίς όµως να έχουν 

ακόµα αποκτήσει το καθεστώς του επί 

µακρόν διαµένοντος. Στόχος είναι να 

εισαχθεί ελάχιστο επίπεδο ισονοµίας 
εντός της Ένωσης, να αναγνωρισθεί το 
γεγονός ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 

εργάζονται νόµιµα σε ένα κράτος µέλος 

συµβάλλουν, µε την εργασία τους και τους 

φόρους που καταβάλλουν, στην ανάπτυξη 

της ενωσιακής οικονοµίας, καθώς και να 
δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός ασφάλειας 

απέναντι στον αθέµιτο ανταγωνισµό που 

µπορεί να ασκείται µεταξύ ηµεδαπών 

εργαζοµένων και µεταναστών 

εργαζοµένων λόγω της εκµετάλλευσης 

αυτών των τελευταίων. Με την επιφύλαξη 
της ερµηνείας της έννοιας της σχέσης 
εργασίας σε άλλες νοµοθετικές διατάξεις 
της Ένωσης, ως υπήκοος τρίτης χώρας 
θα πρέπει να ορίζεται ο εργαζόµενος 
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τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο 
έδαφος ενός κράτους µέλους, διαµένει 
νοµίµως και του έχει χορηγηθεί άδεια 
εργασίας δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 
ή σύµφωνα µε την εθνική πρακτική του 
εν λόγω κράτους µέλους. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να διευκρινιστεί ότι ο ορισµός του «εργαζοµένου τρίτης 

χώρας» δεν επηρεάζει την ερµηνεία της έννοιας της σχέσης εργασίας σε κανένα άλλο νοµοθετικό 

µέσο της ΕΕ, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος ορισµός της έννοιας της «εργασιακής 

σχέσης» στον τοµέα της εργατικής νοµοθεσίας της ΕΕ. Εκτός αυτού ο ορισµός που προτείνεται 

από την Επιτροπή φαίνεται να διαφέρει από τους ορισµούς που εφαρµόζονται σήµερα σε 

ορισµένα τουλάχιστον από τα κράτη µέλη. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(12) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
καλύπτονται από την οδηγία 96/71/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1996, 

σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων 

στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, για όσο 
χρονικό διάστηµα είναι αποσπασµένοι σε 
ένα κράτος µέλος και οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών που εισέρχονται στο έδαφος 
κράτους µέλους κατ’ εφαρµογή 
δεσµεύσεων που περιλαµβάνονται σε 
διεθνή συµφωνία που διευκολύνει την 
είσοδο και την προσωρινή διαµονή 
ορισµένων κατηγοριών φυσικών 
προσώπων σε σχέση µε εµπορικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
επειδή δεν θεωρούνται ότι αποτελούν 
µέρος της αγοράς εργασίας αυτού του 
κράτους µέλους. 

(12) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι 
αποσπασµένοι δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Τούτο δεν πρέπει να 
παρεµποδίζει τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που διαµένουν νοµίµως και 
εργάζονται νοµίµως σε ένα κράτος µέλος 
και αποσπώνται σε άλλο κράτος µέλος 
από το να συνεχίζουν να απολαύουν ίσης 
µεταχείρισης σε σχέση µε τους υπηκόους 
του κράτους µέλους καταγωγής όσο 
διαρκεί η απόσπασή τους, όσον αφορά 
εκείνους τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης που δεν επηρεάζονται από 
την εφαρµογή της οδηγίας 96/71/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1996 

σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων 

στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 

εργάζονται σε κράτος µέλος τυγχάνουν 

ίσης µεταχείρισης όσον αφορά την 

κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της 

κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από 

τον κανονισµό ΕΟΚ αριθ. 1408/1971 του 
Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί 
εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης στους µισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας. Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 
859/2003 του Συµβουλίου, της 14ης 
Μαΐου 2003, για την επέκταση των 
διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71 και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι 
οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις 
διατάξεις αυτές µόνον λόγω της 
ιθαγενείας τους επεκτείνει τις διατάξεις 
του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 1408/1971 
στους υπηκόους τρίτων χωρών που 
διαµένουν νόµιµα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι οποίοι βρίσκονται σε 
διασυνοριακή κατάσταση (το καθεστώς 
τους εξαρτάται από περισσότερα του ενός 
κράτη µέλη). Οι διατάξεις σχετικά µε την 
ισότητα µεταχείρισης όσον αφορά την 

κοινωνική ασφάλιση που περιλαµβάνονται 

στην παρούσα οδηγία εφαρµόζονται 

επίσης στα πρόσωπα που φτάνουν σε ένα 

κράτος µέλος προερχόµενα απευθείας από 

τρίτη χώρα. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία 
δεν αναγνωρίζει περισσότερα δικαιώµατα 
από εκείνα που ήδη προβλέπονται στην 
ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία στον 
τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών των 
οποίων το καθεστώς εξαρτάται από 
περισσότερα του ενός κράτη µέλη. 

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 

εργάζονται σε κράτος µέλος τυγχάνουν 

ίσης µεταχείρισης όσον αφορά την 

κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της 

κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά µε τον συντονισµό των 
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας1

. Οι 

διατάξεις σχετικά µε την ισότητα 

µεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική 

ασφάλιση που περιλαµβάνονται στην 

παρούσα οδηγία εφαρµόζονται επίσης στα 

πρόσωπα που φτάνουν σε ένα κράτος 

µέλος προερχόµενα απευθείας από τρίτη 

χώρα. 

 _____________ 

1 ΕΕ L 166, 30.4.2004, σ. 1. 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η νοµοθεσία της Ένωσης δεν 
περιορίζει την εξουσία των κρατών µελών 
να οργανώνουν τα δικά τους συστήµατα 
κοινωνικής ασφάλισης. Ελλείψει 
εναρµόνισης σε επίπεδο Ένωσης, ο 
καθορισµός τόσο των όρων υπό τους 
οποίους θα χορηγούνται τα επιδόµατα 
της κοινωνικής ασφάλισης, όσο και του 
ύψους αυτών των επιδοµάτων και της 
διάρκειας χορήγησής τους επαφίεται στη 
νοµοθεσία εκάστου κράτους µέλους. 
Ωστόσο, κατά την άσκηση αυτής της 
εξουσίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε την νοµοθεσία της 
Ένωσης.  

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Τα κράτη µέλη πρέπει να κυρώσουν 
τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την προστασία 
των δικαιωµάτων όλων των 
διακινούµενων εργαζοµένων και των 
µελών των οικογενειών τους, την οποία 
ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών στις 18 ∆εκεµβρίου 
1990. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές 

που αναγνωρίζονται από το Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

(18) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές 

που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 
Θεµελιωδών Ελευθεριών. Πρέπει κατά 
συνέπεια να εφαρµοστεί ανάλογα. 

αποτυπώνονται στο Χάρτη Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη των 
ευνοϊκότερων διατάξεων που 
περιλαµβάνει η νοµοθεσία της Ένωσης 
και οι διεθνείς συνθήκες.  

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της 
διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση 
της νοµοθεσίας1, τα κράτη µέλη 
ενθαρρύνονται να καταρτίζουν, για 
λογαριασµό τους και προς το συµφέρον 
της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες 
που, στο µέτρο του δυνατού, θα 
απεικονίζουν τη συσχέτιση της παρούσας 
οδηγίας µε τα µέτρα που έλαβαν για τη 
µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο και να 
δηµοσιοποιούν τους πίνακες αυτούς. 

 __________________ 

1
 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – στοιχείο β) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους 

εργαζοµένους τρίτων χωρών που 

διαµένουν νόµιµα σε ένα κράτος µέλος. 

β) κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους 

εργαζοµένους τρίτων χωρών που 

διαµένουν νόµιµα σε ένα κράτος µέλος, 

όποιοι και αν είναι οι σκοποί της αρχικής 
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τους εισδοχής στην επικράτεια κράτους 
µέλους, βασιζόµενο σε ίση µεταχείριση µε 
εκείνη που επιφυλάσσεται στους 
υπηκόους του εν λόγω κράτους µέλους. 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την 
επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών 
µελών όσον αφορά την εισδοχή των 
υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά 
εργασίας τους. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «εργαζόµενος τρίτης χώρας»: κάθε 

υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει 

δεκτός στο έδαφος ενός κράτους µέλους 

και του έχει χορηγηθεί νόµιµη άδεια 
εργασίας·  

β) «εργαζόµενος τρίτης χώρας»: µε την 
επιφύλαξη της ερµηνείας της έννοιας της 
σχέσης εργασίας σε άλλες νοµοθετικές 
διατάξεις της Ένωσης, κάθε υπήκοος 
τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο 

έδαφος ενός κράτους µέλους, διαµένει 
νοµίµως και του έχει χορηγηθεί άδεια 
εργασίας δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 
ή σύµφωνα µε την εθνική πρακτική του 
εν λόγω κράτους µέλους· 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) «ενιαία άδεια»: κάθε άδεια που 
εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους 

µέλους, η οποία επιτρέπει στον υπήκοο 

τρίτης χώρας να διαµένει και να εργάζεται 
νόµιµα στο συγκεκριµένο κράτος µέλος· 

γ) «ενιαία άδεια»: άδεια διαµονής που 
εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους 

µέλους, η οποία επιτρέπει στον υπήκοο 

τρίτης χώρας να διαµένει νόµιµα στο 

συγκεκριµένο κράτος µέλος για λόγους 
εργασίας· 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) «ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»: 

κάθε διαδικασία που οδηγεί, βάσει αίτησης 

που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας 

µε σκοπό να του χορηγηθεί άδεια διαµονής 

και εργασίας στην επικράτεια ενός 

κράτους µέλους, σε απόφαση χορήγησης 

ενιαίας άδειας στο συγκεκριµένο υπήκοο 
τρίτης χώρας. 

δ) «ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»: 

κάθε διαδικασία που οδηγεί, βάσει ενιαίας 
αίτησης που υποβάλλεται από υπήκοο 

τρίτης χώρας, ή από τον εργοδότη του, µε 
σκοπό να του χορηγηθεί άδεια διαµονής 

και εργασίας στην επικράτεια ενός 

κράτους µέλους, στην εν λόγω απόφαση 

χορήγησης ενιαίας άδειας. 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στους υπηκόους τρίτων χωρών που 

ζητούν την άδεια να διαµένουν και να 
εργάζονται στην επικράτεια ενός κράτους 
µέλους, και 

α) στους υπηκόους τρίτων χωρών που 

επιδιώκουν τη διαµονή στην επικράτεια 

ενός κράτους µέλους, προκειµένου να 
εργασθούν εκεί, 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στους εργαζόµενους τρίτων χωρών που 
διαµένουν νόµιµα σε ένα κράτος µέλος. 

β) στους υπηκόους τρίτων χωρών που 
έχουν γίνει δεκτοί για άλλους σκοπούς 
πλην της εργασίας δυνάµει εθνικών ή 
ενωσιακών νοµοθετικών διατάξεων, 
λαµβάνουν άδεια εργασίας και τους 
χορηγείται άδεια διαµονής κατά τα 
οριζόµενα στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1030/2002, και 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) στους υπηκόους τρίτων χωρών που 
έχουν γίνει δεκτοί προκειµένου να 
εργαστούν δυνάµει των εθνικών ή των 
ενωσιακών νοµοθετικών διατάξεων,· 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι οποίοι είναι µέλη οικογένειας 

πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή 

ασκούν το δικαίωµα ελεύθερης 

κυκλοφορίας εντός της Κοινότητας, 

α) οι οποίοι είναι µέλη οικογένειας 

πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή 

ασκούν το δικαίωµα ελεύθερης 

κυκλοφορίας εντός της Ένωσης σύµφωνα 
µε την οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της 
Ένωσης και των µελών των οικογενειών 
τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
µελών1·  

 __________________ 

1 ΕΕ L 229, 29.6.2004, σ. 1. 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) οι οποίοι, µαζί µε τα µέλη της 
οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους, απολαύουν 
δικαιωµάτων ελεύθερης κυκλοφορίας 
ισοδυνάµων µε τα δικαιώµατα των 
πολιτών της Ένωσης, δυνάµει 
συµφωνιών είτε µεταξύ της Ένωσης και 
των κρατών µελών της είτε µεταξύ της 
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Ένωσης και τρίτων χωρών· 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ, για 
όσο χρονικό διάστηµα είναι 
αποσπασµένοι· 

β) υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ κατά 
τη διάρκεια της απόσπασής τους και δεν 
θίγει την αρµοδιότητα των κρατών µελών 
όσον αφορά την πρόσβαση και την 
εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών στην 
αγορά εργασίας τους· 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί ότι η προτεινόµενη οδηγία, όπως και η οδηγία 96/71/ΕΚ, 

δεν θίγουν την αρµοδιότητα των κρατών µελών όσον αφορά την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών 

στις εθνικές αγορές εργασίας. ∆εν πρέπει να υπονοµευθεί το δικαίωµα των κρατών µελών να 

αποφασίζουν ποιος θα έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους. 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) εισέρχονται σε ένα κράτος µέλος 
κατ’εφαρµογή δεσµεύσεων που 
περιλαµβάνονται σε διεθνή συµφωνία που 
διευκολύνει την είσοδο και την 
προσωρινή διαµονή ορισµένων 
κατηγοριών φυσικών προσώπων σε 
σχέση µε εµπορικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες, ιδιαίτερα των 
ενδοϋπηρεσιακά µετατιθέµενων, των 
παρόχων συµβατικών υπηρεσιών και των 
ασκούµενων µεταπτυχιακού επιπέδου 
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις GATS της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας· 

γ) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για 
εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στο έδαφος 
κράτους µέλους ως ενδοεπιχειρησιακώς 
µετατιθέµενοι εργαζόµενοι· 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός 

κράτους µέλους για να εργαστούν εκεί 
εποχιακά για διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τους έξι µήνες σε περίοδο 
δώδεκα µηνών·  

δ) έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή 
έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός 

κράτους µέλους ως εποχικοί εργαζόµενοι 
ή ως εσωτερικοί άµισθοι βοηθοί (au 
pair)·  

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) οι οποίοι επιτρέπεται να διαµένουν σε 
κράτος µέλος για λόγους προσωρινής 
προστασίας ή οι οποίοι ζήτησαν την 
άδεια να παραµείνουν σ’ αυτό για τον ίδιο 
λόγο και αναµένουν απόφαση σχετικά µε 
το καθεστώς τους· 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δβ) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς 
προστασίας σύµφωνα µε την οδηγία 
2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων 
απαιτήσεων για την αναγνώριση και το 
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή 
των απάτριδων ως προσφύγων ή ως 
προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας για άλλους λόγους και τον 
καθορισµό του περιεχοµένου της 
παρεχόµενης προστασίας1 ή έχουν 
υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία 
και η αίτησή τους δεν έχει ακόµα 
αποτελέσει αντικείµενο οριστικής 
απόφασης·  

 __________ 
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1 ΕΕ L 304, 30.9.2004, σ. 1. 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δγ) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς 
προστασίας σύµφωνα µε το εθνικό 
δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την 
πρακτική του κράτους µέλους ή έχουν 
ζητήσει διεθνή προστασία σύµφωνα µε το 
εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή 
την πρακτική των κρατών µελών, χωρίς 
να έχει ληφθεί ακόµη οριστική απόφαση 
για την αίτησή τους· 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) έχουν ζητήσει την αναγνώριση της 
ιδιότητας του πρόσφυγα και των οποίων 
η αίτηση δεν έχει ακόµα αποτελέσει το 
αντικείµενο οριστικής απόφασης· 

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) διαµένουν σε ένα κράτος µέλος ως 
αιτούντες προσωρινή προστασία ή στο 
πλαίσιο καθεστώτων προσωρινής 
προστασίας·  

∆ιαγράφεται 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) υπόκεινται σε απέλαση, η οποία έχει 
ανασταλεί για πραγµατικούς ή νοµικούς 

λόγους·  

η) των οποίων η αποµάκρυνση έχει 
ανασταλεί για πραγµατικούς ή νοµικούς 

λόγους 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ηα) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για 
εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στο έδαφος 
κράτους µέλους ως αυτοαπασχολούµενοι 
εργαζόµενοι· 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ηβ) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για 
εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί 
προς απασχόληση ή εργασία υπό 
οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο 
νηολογηµένο σε κράτος µέλος ή που φέρει 
τη σηµαία κράτους µέλους· 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
αποφασίσουν ότι το Κεφάλαιο ΙΙ της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρµόζεται σε 
υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους 
είτε έχει χορηγηθεί άδεια να εργαστούν 
στην επικράτεια κράτους µέλους για 
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χρονικό διάστηµα όχι ανώτερο των έξι 
µηνών είτε έχουν γίνει δεκτοί χάριν 
σπουδών· 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. το Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρµόζεται σε υπηκόους τρίτων 
χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί 
άδεια να εργαστούν βάσει θεώρησης. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
διαµονής και εργασίας στην επικράτεια 
ενός κράτους µέλους υποβάλλεται 
σύµφωνα µε µια ενιαία διαδικασία 

αίτησης. 

1. Κάθε αίτηση για τη χορήγηση ενιαίας 
άδειας υποβάλλεται σύµφωνα µε ενιαία 
διαδικασία αίτησης. Τα κράτη µέλη 
καθορίζουν εάν οι αιτήσεις πρέπει να 
υποβάλλονται από υπήκοο τρίτης χώρας 
ή από τον εργοδότη του. Εάν η αίτηση 
υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας, 
τα κράτη µέλη επιτρέπουν την υποβολή 
της αίτησης από µια τρίτη χώρα ή, 
εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό 
δίκαιο, στην επικράτεια του κράτους 
µέλους στο οποίο αυτός ευρίσκεται 
νόµιµα. 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη εξετάζουν την αίτηση 

και εκδίδουν απόφαση σχετικά µε την 

χορήγηση, τροποποίηση ή ανανέωση της 

ενιαίας άδειας εφόσον ο αιτών πληροί τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο εθνικό 
δίκαιο. Η απόφαση που αφορά τη 

χορήγηση, την τροποποίηση ή την 

2. Τα κράτη µέλη εξετάζουν την αίτηση 

και εκδίδουν απόφαση σχετικά µε την 

χορήγηση, τροποποίηση ή ανανέωση της 

ενιαίας άδειας εφόσον ο αιτών πληροί τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται από το εθνικό 
δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης. Η 

απόφαση που αφορά τη χορήγηση, την 
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ανανέωση της ενιαίας άδειας, λαµβάνει τη 

µορφή µιας συνδυασµένης άδειας που 
επιτρέπει ταυτόχρονα τη διαµονή και την 
εργασία στο πλαίσιο µιας διοικητικής 
πράξης. 

τροποποίηση ή την ανανέωση της ενιαίας 

άδειας λαµβάνει τη µορφή ενιαίας 
διοικητικής πράξης, που συνδυάζει τίτλο 
διαµονής και άδεια εργασίας. 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η διαδικασία της ενιαίας αίτησης δεν 
θίγει την διαδικασία για τη χορήγηση 
θεώρησης η οποία ενδέχεται να 
απαιτείται για την πρώτη είσοδο. 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόµενες 
προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη χορηγούν 
ενιαία άδεια στους υπηκόους τρίτων 
χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής 
και στους υπηκόους τρίτων χωρών που 
έχουν ήδη γίνει δεκτοί και υποβάλλουν 
αίτηση για ανανέωση ή τροποποίηση της 
άδειας διαµονής τους µετά την έναρξη 
ισχύος των εθνικών εκτελεστικών 
διατάξεων. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί την 

απόφασή της εγγράφως στον αιτούντα, 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες κοινοποίησης 

που προβλέπονται στην σχετική 
νοµοθεσία. 

3. Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί την 

απόφασή της εγγράφως στον αιτούντα, 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες κοινοποίησης 

που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις 
εθνικού δικαίου. 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν οι πληροφορίες που χορηγούνται 

προς υποστήριξη της αίτησης είναι 

ανακριβείς, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει 
τον αιτούντα για τις απαιτούµενες 

συµπληρωµατικές πληροφορίες. Η 
προθεσµία που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 αναστέλλεται µέχρις ότου οι 

αρµόδιες αρχές λάβουν τις εν λόγω 

συµπληρωµατικές πληροφορίες. 

4. Εάν οι πληροφορίες ή τα έγραφα που 
χορηγούνται προς υποστήριξη της αίτησης 

είναι ανεπαρκή σύµφωνα µε κριτήρια που 
καθορίζονται από την εθνική νοµοθεσία, 
η αρµόδια αρχή ενηµερώνει τον αιτούντα 

γραπτώς για τις απαιτούµενες 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή τα 
απαιτούµενα έγγραφα. Η προθεσµία που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 

αναστέλλεται µέχρις ότου οι αρµόδιες 

αρχές λάβουν τις εν λόγω 

συµπληρωµατικές πληροφορίες. 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Σε περίπτωση αναστολής ή 
παράτασης της προθεσµίας έγκρισης της 
απόφασης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, ο αιτών τηρείται δεόντως 
ενήµερος από την αρµόδια αρχή. 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εκδίδουν την ενιαία 

άδεια χρησιµοποιώντας τον ενιαίο τύπο 

που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1030/2002 και αναγράφουν τις 
ενδείξεις σχετικά µε την άδεια εργασίας 

σύµφωνα µε το παράρτηµα του 

συγκεκριµένου κανονισµού, στοιχείο α), 

7.5-9. 

1. Τα κράτη µέλη εκδίδουν την ενιαία 

άδεια χρησιµοποιώντας τον ενιαίο τύπο 

που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1030/2002 και αναγράφουν ενδείξεις 

σχετικά µε την άδεια εργασίας σύµφωνα 

µε το παράρτηµα του συγκεκριµένου 

κανονισµού, στοιχείο α), 7.5-9. 

 Τα κράτη µέλη µπορούν να εκδίδουν και 
προσθήκη στην ενιαία άδεια διαµονής, 
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που περιέχει όλες τις πρόσφορες ειδικές 
πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα 
εργασίας. 

 Αυτό το πρόσθετο έγγραφο έχει 
προαιρετικό και καθαρά πληροφοριακό 
χαρακτήρα. ∆εν έχει επίπτωση στην ισχύ 
της ενιαίας άδειας. 

 Το πρόσθετο έγγραφο µπορεί να 
αναθεωρηθεί όταν αλλάζει η θέση του 
κατόχου της ενιαίας άδειας στην αγορά 
εργασίας. 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη µέλη µπορούν να εκδίδουν και 
προσθήκη στην άδεια παραµονής, που 
περιέχει όλες τις πρόσφορες ειδικές 
πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα 
εργασίας.  

 Αυτό το πρόσθετο έγγραφο αποτελεί 
συµπλήρωµα της άδειας παραµονής και 
µπορεί να αναθεωρηθεί ή να ανακληθεί 
όταν αλλάζει η θέση του κατόχου της 
ενιαίας άδειας στην αγορά εργασίας. 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη δεν εκδίδουν 
συµπληρωµατικές άδειες, ιδιαίτερα άδειες 
εργασίας οποιουδήποτε είδους, ως 
απόδειξη πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

2. Όταν εκδίδουν άδειες διαµονής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1030/2002, τα κράτη µέλη δεν 
εκδίδουν συµπληρωµατικές άδειες ως 

απόδειξη έγκρισης της πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε απόφαση απόρριψης της αίτησης, 

µη χορήγησης, µη τροποποίησης ή µη 
ανανέωσης της ενιαίας άδειας, καθώς και 

αναστολής ή ανάκλησής της, βάσει 
κριτηρίων που ορίζονται στο εθνικό ή 

κοινοτικό δίκαιο πρέπει να αιτιολογείται 
δεόντως στην γραπτή κοινοποίηση. 

1. Κάθε απόφαση περί απόρριψης της 

αίτησης ενιαίας άδειας, µη τροποποίησης 
ή µη ανανέωσης ή ανάκλησης της ενιαίας 
άδειας, βάσει κριτηρίων που ορίζονται στο 
εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο πρέπει να 
αιτιολογείται δεόντως στην γραπτή 

κοινοποίηση. 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε απόφαση απόρριψης της αίτησης, 

µη χορήγησης, µη τροποποίησης ή µη 

ανανέωσης της ενιαίας άδειας, καθώς και 

αναστολής ή ανάκλησής της, υπόκειται σε 

ένδικα µέσα ενώπιον των δικαστηρίων 
του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Η 
γραπτή κοινοποίηση προσδιορίζει τα 
ένδικα µέσα τα οποία διαθέτει ο αιτών, 
καθώς και την προθεσµία εντός της οποίας 
µπορεί να ενεργήσει. 

2. Κάθε απόφαση απόρριψης της αίτησης, 

µη χορήγησης, µη τροποποίησης ή µη 

ανανέωσης της ενιαίας άδειας, καθώς και 

αναστολής ή ανάκλησής της, υπόκειται σε 

ένδικα µέσα στο συγκεκριµένο κράτος 
µέλος κατά τα οριζόµενα στην εθνική 
νοµοθεσία. Η γραπτή κοινοποίηση 

προσδιορίζει το δικαστήριο ή τη 
διοικητική αρχή ενώπιον των οποίων ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει 
καθώς και την προθεσµία εντός της οποίας 

µπορεί να ασκηθεί η προσφυγή. 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Μια αίτηση δυνατόν να θεωρείται µη 
παραδεκτή για λόγους που συνδέονται µε 
τον αριθµό υπηκόων τρίτων χωρών που 
έχουν εισέλθει στην επικράτεια κράτους 
µέλους για να εργασθούν. Στην 
περίπτωση αυτή η άδεια δεν χρειάζεται 
να εξετασθεί. 
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Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα 
µέτρα για την ενηµέρωση των υπηκόων 
τρίτων χωρών και των µελλοντικών 
εργοδοτών τους σχετικά µε τα 
αποδεικτικά έγγραφα που χρειάζονται για 
να συµπληρώσουν την αίτησή τους. 

Τα κράτη µέλη παρέχουν κατόπιν αίτησης 
επαρκείς πληροφορίες προς τους 
υπηκόους τρίτων χωρών και τους 
µελλοντικούς εργοδότες τους σχετικά µε 
τα απαιτούµενα έγγραφα για την υποβολή 
πλήρους αιτήσεως. 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν από 

τους αιτούντες την καταβολή τελών για 

την επεξεργασία της αίτησής τους 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Το 
επίπεδο αυτών των τελών πρέπει να είναι 
ανάλογο και να βασίζεται στην αρχή της 
πραγµατικά χορηγηθείσας υπηρεσίας. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν από 

τους αιτούντες την καταβολή τελών. Τα 
τέλη αυτά εισπράττονται κατά περίπτωση 
για την επεξεργασία της αίτησής τους 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις το επίπεδο αυτών 
των τελών είναι ανάλογο και βασίζεται 

στην αρχή της πραγµατικά χορηγηθείσας 

υπηρεσίας. 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – εισαγωγικό εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά την περίοδο ισχύος της, η ενιαία 
άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα 

ακόλουθα ελάχιστα δικαιώµατα: 

Εφόσον έχει εκδοθεί δυνάµει του εθνικού 
δικαίου και κατά την περίοδο ισχύος της, 
η ενιαία άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα 

ακόλουθα ελάχιστα δικαιώµατα:  

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εισόδου, εκ νέου εισόδου και διαµονής α) εισόδου και διαµονής στην επικράτεια 
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στην επικράτεια του κράτους µέλους 

έκδοσης της ενιαίας άδειας· 

του κράτους µέλους έκδοσης της ενιαίας 

άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
κάτοχός της πληροί όλες τις 
προδιαγραφές εισδοχής κατά τα 
οριζόµενα στο εθνικό δίκαιο· 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ελεύθερης πρόσβασης στο σύνολο της 

επικράτειας του κράτους µέλους έκδοσης 

της ενιαίας άδειας, εντός των ορίων που 

προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για λόγους 
ασφάλειας· 

γ) ελεύθερης πρόσβασης στο σύνολο της 

επικράτειας του κράτους µέλους έκδοσης 

της ενιαίας άδειας, εντός των ορίων που 

προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο· 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) άσκησης δραστηριοτήτων που 
επιτρέπονται βάσει της ενιαίας άδειας· 

δ) άσκησης της συγκεκριµένης 
εργασιακής δραστηριότητας που 
επιτρέπεται βάσει της ενιαίας άδειας 
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο· 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) ενηµέρωσης για τα δικαιώµατα που του 

χορηγούνται βάσει της ενιαίας άδειας 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία ή το 
εθνικό δίκαιο. 

ε) ενηµέρωσης για τα δικαιώµατα που του 

χορηγούνται βάσει της ενιαίας άδειας 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και/ή το 
εθνικό δίκαιο. 
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Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11a 

 Κοινοποίηση αποφάσεων 

 Η κοινοποίηση και ενηµέρωση κατά τα 
άρθρα 5, 8 και 9 παρέχονται µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε ο αιτών να µπορεί να 
κατανοεί το περιεχόµενο και τις 
επιπτώσεις τους. 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

α) τις συνθήκες εργασίας, 

συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής και της 

απόλυσης καθώς και της υγείας και 

ασφάλειας στον τόπο εργασίας· 

α) τις συνθήκες εργασίας, 

συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής και της 

απόλυσης καθώς και της υγείας και 

ασφάλειας στον τόπο εργασίας, του 
χρόνου εργασίας, της άδειας και των 
πειθαρχικών διαδικασιών λαµβάνοντας 
υπόψη τις γενικές συλλογικές συµβάσεις 
που ισχύουν·  

Αιτιολόγηση 

∆ιευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης. 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) τους κλάδους της κοινωνικής 

ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον 

κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 1408/71 του 
Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί 
εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους µισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας. Ο κανονισµός (EΟΚ) 

ε) τους κλάδους της κοινωνικής 

ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2004· 
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αριθ. 859/2003 του Συµβουλίου, της 14ης 
Μαΐου 2003, ο οποίος επεκτείνει τις 
διατάξεις του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 
1408/71 και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που δεν καλύπτονται ήδη από τις 
συγκεκριµένες διατάξεις µόνο λόγω της 
ιθαγένειάς τους εφαρµόζεται ανάλογα· 

Αιτιολόγηση 

Η νέα νοµοθεσία σχετικά µε τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης θα είναι ο 

κανονισµός (ΕΚ) 883/2004. 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

ζ) τα φορολογικά πλεονεκτήµατα· ζ) τα φορολογικά πλεονεκτήµατα, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο εργαζόµενος θεωρείται 
ότι είναι κάτοικος για φορολογικούς 
σκοπούς του εν λόγω κράτους µέλος·  

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 

και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών 

που προσφέρονται στο κοινό, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών 

στέγασης και της συνδροµής που 
προσφέρεται από τις υπηρεσίες 
απασχόλησης. 

η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 

και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών 

που προσφέρονται στο κοινό, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών 

στέγασης και της συνδροµής και των 
υπηρεσιών παροχής συµβουλών που 
προσφέρονται από τις υπηρεσίες 
απασχόλησης σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία. 
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Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

γ) περιορίζοντας τα δικαιώµατα που 
χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 

1, σηµείο η), σχετικά µε την κοινωνική 

στέγη µόνο στους υπηκόους τρίτων χωρών 

που έχουν διαµείνει ή έχουν το δικαίωµα 

να διαµείνουν στην επικράτειά τους για 

τουλάχιστον τρία έτη· 

γ) επιβάλλοντας περιορισµούς στην 
πλήρη εφαρµογή των δικαιωµάτων που 
χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 

1, στοιχείο η), σχετικά µε την κοινωνική 

στέγη µόνο στους υπηκόους τρίτων χωρών 

που έχουν διαµείνει ή έχουν το δικαίωµα 

να διαµείνουν στην επικράτειά τους για 

διάστηµα κάτω των τριών ετών· 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

ε) περιορίζοντας τα δικαιώµατα που 
χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 
1, σηµείο ε), στους εργαζόµενους τρίτων 
χωρών που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
εξαιρουµένων των επιδοµάτων ανεργίας. 

ε) χρησιµοποιώντας το κριτήριο του 
τόπου διαµονής (για τα πλεονεκτήµατα 
βάσει του τόπου διαµονής αλλά όχι τα 
πλεονεκτήµατα που σχετίζονται µε την 
απασχόληση), εάν η άδεια διαµονής 
εκδίδεται για άλλους σκοπούς πλην της 
εργασίας αλλά επιτρέπει την εργασία. 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Εργαζόµενοι από τρίτες χώρες που 
µετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι 
επιζώντες των εν λόγω εργαζοµένων που 
διαµένουν σε τρίτες χώρες και που έλκουν 
τα δικαιώµατά τους από αυτούς, 
λαµβάνουν τις νόµιµες συντάξεις 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που 
δικαιούνται βάσει της προηγούµενης 
απασχόλησης του εργαζοµένου σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία που ορίζεται στο άρθρο 
3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
υπό τις ίδιες συνθήκες και µε τον ίδιο 
συντελεστή όπως και οι πολίτες των 
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οικείων κρατών µελών όταν µεταβαίνουν 
σε τρίτη χώρα. Τα κράτη µέλη µπορούν 
να θέσουν ως όρο για την εφαρµογή της 
εν λόγω διάταξης την ύπαρξη διµερών 
συµφωνιών σύµφωνα µε τις οποίες 
αναγνωρίζεται η αµοιβαία εξαγωγή 
συντάξεων και θεσπίζεται η τεχνική 
συνεργασία. 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 2β. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
απαραίτητα µέτρα προκειµένου να 
εξασφαλισθεί ότι κάθε παραβίαση των 
δικαιωµάτων που περιλαµβάνονται στην 
παρούσα οδηγία επισύρει 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινές. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσµατικά µέτρα σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης λ.χ. από τους εργοδότες.  

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα προκειµένου να 
εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε 
παραβίαση των δικαιωµάτων που 
κατοχυρώνονται στην οδηγία µπορεί να 
προσβληθεί ενώπιον δικαστηρίου.  
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Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων και των 
αρχών που περιλαµβάνονται στον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης 
Οκτωβρίου 1961 και στην Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση σχετικά µε το νοµικό καθεστώς 
των διακινούµενων εργαζόµενων της 
24ης Νοεµβρίου 1977. 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη φροντίζουν να θέτουν στη 
διάθεση του κοινού τακτικά ενηµερωµένες 

πληροφορίες σχετικά µε τους όρους 

εισόδου και διαµονής των υπηκόων τρίτων 

χωρών στην επικράτειά τους µε σκοπό την 
απασχόληση. 

Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση του 

κοινού τακτικά ενηµερωµένες 

πληροφορίες σχετικά µε τους όρους 

εισόδου και διαµονής των υπηκόων τρίτων 

χωρών στην επικράτειά τους προκειµένου 
να εργασθούν εκεί. 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σε τακτά διαστήµατα, και το αργότερο 

τρία έτη µετά την ηµεροµηνία που 

αναφέρεται στο άρθρο 16, η Επιτροπή 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα 

κράτη µέλη και προτείνει, ενδεχοµένως, τις 

απαραίτητες τροποποιήσεις. 

1. Σε τακτά διαστήµατα, και το αργότερο 

τρία έτη µετά την ηµεροµηνία που 

αναφέρεται στο άρθρο 16, η Επιτροπή 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα 

κράτη µέλη και προτείνει, ενδεχοµένως, τις 

τροποποιήσεις που κρίνει απαραίτητες. 
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Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε έτος, και για πρώτη φορά την 1η 

Απριλίου [ένα έτος µετά την ηµεροµηνία 
µεταφοράς της παρούσας οδηγίας], τα 

κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή 

και στα άλλα κράτη µέλη, µέσω του 
δικτύου που έχει δηµιουργηθεί µε την 
απόφαση 2006/688/EΚ, στατιστικές για 
τον αριθµό υπηκόων τρίτων χωρών στους 

οποίους έχει χορηγηθεί, ανανεωθεί ή 
ανακληθεί ενιαία άδεια κατά τη διάρκεια 
του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, 

αναφέροντας την ιθαγένειά τους και την 
επαγγελµατική δραστηριότητά τους. 
Κοινοποιούνται επίσης στατιστικές όσον 
αφορά τα µέλη της οικογένειας. 

2. Κάθε έτος, και για πρώτη φορά την 1η 

Ιουλίου ...*, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή στατιστικές για τον αριθµό 

υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει 

χορηγηθεί ενιαία άδεια κατά τη διάρκεια 

του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, 

κατά τα οριζόµενα στον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί 
κοινοτικών στατιστικών για τη 
µετανάστευση και τη διεθνή προστασία1

. 

 __________ 

* ΕΕ: Να προστεθεί η ηµεροµηνία: ένα έτος µετά 
την ηµεροµηνία µεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας. 

1 ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 1. 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 

απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [...]. Κοινοποιούν αµέσως στην 

Επιτροπή το κείµενο των συγκεκριµένων 

διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 

απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία 

στις …*. Κοινοποιούν αµέσως στην 

Επιτροπή το κείµενο των συγκεκριµένων 

διατάξεων.  

 _____________ 

* ΕΕ: Να προστεθεί η ηµεροµηνία: δύο έτη µετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην 

Επιτροπή το κείµενο των ουσιαστικών 

διατάξεων εσωτερικού δικαίου που 

θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτεται από 
την παρούσα οδηγία. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην 

Επιτροπή το κείµενο των ουσιαστικών 

διατάξεων εσωτερικού δικαίου που 

θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία. 

 

 


