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8.12.2010 A7-0265/79 

Τροπολογία  79 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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 

πράξεων προσχώρησης της 16ης Απριλίου 

2003 και της 25ης Απριλίου. 

(6) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει 

των οποίων µπορεί να απορριφθεί µία 

αίτηση ενιαίας άδειας πρέπει να είναι 
αντικειµενικού χαρακτήρα και να 
καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο, 

συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης 

τήρησης της αρχής της κοινοτικής 

προτίµησης, όπως ορίζεται ιδιαίτερα στις 

σχετικές διατάξεις των πράξεων 

προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 και 

της 25ης Απριλίου Οιαδήποτε απόφαση 
απόρριψης θα πρέπει να αιτιολογείται 
δεόντως. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/80 

Τροπολογία  80 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) 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 ενωσιακές διατάξεις περί 
διαδικασιών εισδοχής και διαδικασιών 
έκδοσης αυτών των αδειών. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/81 

Τροπολογία  81 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν θίγουν την αρµοδιότητα των κρατών 
µελών να ρυθµίζουν τα της εισδοχής, 
συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού 
εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών, για 
λόγους εργασίας. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/82 

Τροπολογία  82 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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 

(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. Με σκοπό να 

συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής 

πολιτικής µετανάστευσης, να συµπληρωθεί 

το ισχύον κεκτηµένο όσον αφορά τη 

µετανάστευση και να περιορισθεί 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 
εισαχθεί ελάχιστο επίπεδο ισονοµίας 
εντός 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 
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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. 

απέναντι στον αθέµιτο ανταγωνισµό που 

µπορεί να ασκείται µεταξύ ηµεδαπών 

εργαζοµένων και µεταναστών 

εργαζοµένων λόγω της εκµετάλλευσης 

αυτών των τελευταίων. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/83 

Τροπολογία  83 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) ∆εδοµένου του προσωρινού 

καθεστώτος τους, οι υπήκοοι τρίτων 

χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην 

επικράτεια ενός κράτους µέλους για να 

εργαστούν εκεί εποχιακά για διάστηµα 
που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες εντός 
περιόδου δώδεκα µηνών δεν καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία. 

(13) ∆εδοµένου του προσωρινού 

καθεστώτος τους, οι υπήκοοι τρίτων 

χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην 

επικράτεια ενός κράτους µέλους για να 

εργαστούν εκεί εποχιακά δεν καλύπτονται 

από την παρούσα οδηγία. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/84 

Τροπολογία  84 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Με τον όρο συνθήκες εργασίας 
στην παρούσα οδηγία καλύπτονται 
τουλάχιστον η αµοιβή και η απόλυση, η 
υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, 
ο χρόνος εργασίας και η άδεια, 
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυουσών 
συλλογικών συµβάσεων.   

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/85 

Τροπολογία  85 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα επαγγελµατικά προσόντα που 

αποκτώνται από έναν υπήκοο τρίτης χώρας 

σε ένα άλλο κράτος µέλος αναγνωρίζονται 

όπως εκείνα ενός ευρωπαίου πολίτη, και τα 

προσόντα που αποκτώνται σε τρίτη χώρα 

λαµβάνονται υπόψη σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της οδηγίας 2005/36/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 

σχετικά µε την αναγνώριση των 

επαγγελµατικών προσόντων. 

(15) Τα επαγγελµατικά προσόντα που 

αποκτώνται από έναν υπήκοο τρίτης χώρας 

σε ένα άλλο κράτος µέλος αναγνωρίζονται 

όπως εκείνα ενός ευρωπαίου πολίτη, και τα 

προσόντα που αποκτώνται σε τρίτη χώρα 

λαµβάνονται υπόψη σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της οδηγίας 2005/36/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 

σχετικά µε την αναγνώριση των 

επαγγελµατικών προσόντων. Το δικαίωµα 
ίσης µεταχείρισης που παρέχεται σε 
εργαζοµένους τρίτων χωρών όσον αφορά 
την αναγνώριση διπλωµάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων 
επαγγελµατικών τίτλων, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες εθνικές διαδικασίες δεν θίγει 
την αρµοδιότητα των κρατών µελών να 
δέχονται τους εργαζοµένους αυτούς 
τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας τους. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/86 

Τροπολογία  86 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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 Κοινότητας1

. 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 τους2 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 

(16) Οι εργαζόµενοι 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 
στους εργαζοµένους που φτάνουν σε ένα 
κράτος µέλος προερχόµενοι απευθείας από 
τρίτη χώρα. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία 

δεν αναγνωρίζει περισσότερα δικαιώµατα 

από εκείνα που ήδη προβλέπονται στην 

ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία στον τοµέα 
της κοινωνικής ασφάλισης για τους 
εργαζοµένους τρίτων χωρών των οποίων 

το καθεστώς εξαρτάται από περισσότερα 

του ενός κράτη µέλη. Η παρούσα οδηγία, 
επιπλέον, δεν πρέπει να παρέχει 
δικαιώµατα όσον αφορά καταστάσεις 
που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
της ενωσιακής νοµοθεσίας, όπως στην 
την περίπτωση µελών της οικογενείας 
που διαµένουν σε τρίτη χώρα. Η παρούσα 
οδηγία παρέχει δικαιώµατα µόνο για τα 
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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. 

µέλη της οικογένειας που 
επανευρίσκονται µε εργαζόµενο τρίτης 
χώρας ο οποίος διαµένει σε οιοδήποτε 
κράτος µέλος στο πλαίσιο της 
οικογενειακής επανένωσης ή για τα µέλη 
της οικογένειας που ήδη διαµένουν 
νόµιµα σε ένα συγκεκριµένο κράτος 
µέλος. 

 

 
1 ΕΕ L 149, 5.7.1971, σ. 2. 
2 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 1. 

 

1 ΕΕ L 166, 30.4.2004, σ. 1. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/87 

Τροπολογία  87 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαµονής και εργασίας 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Τα κράτη µέλη θα πρέπει 
τουλάχιστον να επιφυλάσσουν ίση 
µεταχείριση στους υπηκόους τρίτων 
χωρών που εργάζονται ή οι οποίοι, µετά 
από µια κατώτατη περίοδο απασχόλησης, 
δηλώνονται ως άνεργοι. Οι όποιοι 
περιορισµοί στην ίση µεταχείριση στον 
τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης δεν 
πρέπει να θίγουν τα δικαιώµατα που 
παρέχονται κατ' εφαρµογήν του 
κανονισµού του Συµβουλίου ...1. 

  

1 Αναφορά στο ακόλουθο νοµοθέτηµα 
που θα επικαιροποιηθεί µετά την 
έγκριση: Κανονισµός του Συµβουλίου που 
επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισµού 
(EΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισµού 
(EΚ) αριθ. 987/200 στους υπηκόους 
τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη 
από τις συγκεκριµένες διατάξεις µόνον 
λόγω της ιθαγενείας τους. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Η ίση µεταχείριση των 
εργαζοµένων τρίτων χωρών δεν καλύπτει 
µέτρα στον τοµέα της επαγγελµατικής 
κατάρτισης τα οποία χρηµατοδοτούνται 
στο πλαίσιο συστηµάτων κοινωνικής 
πρόνοιας. 
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