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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

8.12.2010 A7-0265/89 

Τροπολογία  89 

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 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης 
για τη χορήγηση ενιαίας άδειας η οποία θα 

επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών 

να διαµένουν και να εργάζονται στην 
επικράτεια ενός κράτους µέλους, µε στόχο 

να απλουστευθεί η εισδοχή των 

συγκεκριµένων προσώπων και να 

διευκολυνθεί ο έλεγχος τους καθεστώτος 

τους, και 

(α) ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης 
για τη χορήγηση ενιαίας άδειας η οποία θα 

επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών 

να διαµένουν προκειµένου να εργάζονται 
στην επικράτεια ενός κράτους µέλους, µε 

στόχο να απλουστευθούν οι διαδικασίες 
για την εισδοχή των συγκεκριµένων 

προσώπων και να διευκολυνθεί ο έλεγχος 

τους καθεστώτος τους,  και 

Or. en 



 

AM\851359EL.doc  PE450.507v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.12.2010 A7-0265/90 

Τροπολογία  90 

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 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – 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»: κάθε 

υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει 

δεκτός στο έδαφος ενός κράτους µέλους, 
διαµένει νοµίµως και του έχει χορηγηθεί 
άδεια εργασίας στο πλαίσιο έµµισθης 
σχέσης δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 
και/ή σύµφωνα µε την εθνική πρακτική 
του εν λόγω κράτους µέλους· 
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8.12.2010 A7-0265/91 

Τροπολογία  91 

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 

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) είναι αποσπασµένοι, για όσο χρονικό 
διάστηµα είναι αποσπασµένοι· 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/92 

Τροπολογία  92 

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 

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. Τα κράτη µέλη 
µπορούν επίσης να αποφασίσουν να 
επιτρέψουν την υποβολή αίτησης από 
οιονδήποτε εκ των δύο. Εάν η αίτηση 
υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας, 
τα κράτη µέλη επιτρέπουν την υποβολή 
της αίτησης από το έδαφος της τρίτης 
χώρας ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από 
την εθνική νοµοθεσία, στην επικράτεια 
του κράτους µέλους στο οποίο αυτός 
ευρίσκεται ήδη νόµιµα. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/93 

Τροπολογία  93 

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 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η διορισµένη αρχή εξετάζει την αίτηση 
και εκδίδει σχετική απόφαση το 
συντοµότερο δυνατό και σε κάθε 
περίπτωση πριν από την πάροδο τριών 
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης. 

2. Η αρµόδια αρχή εκδίδει απόφαση για 
την πλήρη αίτηση το συντοµότερο δυνατό 
και πριν από την πάροδο τεσσάρων µηνών 

από την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/94 

Τροπολογία  94 

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 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι τυχόν συνέπειες σε περίπτωση που δεν 
ληφθεί απόφαση έως την εκπνοή της 
προθεσµίας που προβλέπεται στην 
παρούσα παράγραφο καθορίζονται από 
την εθνική νοµοθεσία του οικείου 
κράτους µέλους. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/95 

Τροπολογία  95 

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 

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 τα κριτήρια 
που καθορίζονται από την εθνική 
νοµοθεσία, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει 

τον αιτούντα γραπτώς για τις 
απαιτούµενες συµπληρωµατικές 

πληροφορίες ή έγγραφα και µπορεί να 
ορίσει εύλογη προθεσµία για την 
προσκόµισή τους. Η προθεσµία που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 

αναστέλλεται µέχρις ότου οι αρµόδιες 

αρχές λάβουν τις εν λόγω 

συµπληρωµατικές πληροφορίες. Εάν οι 
πληροφορίες ή τα έγγραφα που 
απαιτούνται επιπροσθέτως δεν 
προσκοµιστούν εντός της προθεσµίας 
αυτής, η αίτηση είναι δυνατόν να 
απορριφθεί. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/96 

Τροπολογία  96 

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 

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 τις 

ενδείξεις σχετικά µε την άδεια εργασίας 

σύµφωνα µε το παράρτηµα του 

συγκεκριµένου κανονισµού, στοιχείο α), 

7.5-9. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
εκδίδουν οιοδήποτε πρόσθετο έγγραφο 
στην ενιαία άδεια που περιέχει όλες τις 
συναφείς πληροφορίες σχετικά µε το 
ειδικό δικαίωµα και τις προϋποθέσεις 
εργασίας. Αυτό το πρόσθετο έγγραφο 
αποτελεί συµπλήρωµα της ενιαίας άδειας 
και µπορεί να αναθεωρηθεί ή να 
ανακληθεί όταν µεταβάλλεται η θέση του 
κατόχου της ενιαίας άδειας στην αγορά 
εργασίας. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/97 

Τροπολογία  97 

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 

Άρθρο 6 – 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. Κατά την έκδοση της ενιαίας άδειας, 
τα κράτη µέλη δεν εκδίδουν 

συµπληρωµατικές άδειες ως απόδειξη 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/98 

Τροπολογία  98 

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 

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 τροποποίησης ή µη ανανέωσης της 

ενιαίας άδειας 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. 

Or. en 

 

 


