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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) 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 και των 

παρόχων συµβατικών υπηρεσιών 
εξαιρουµένων των ρυθµίσεων του 
κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας· 
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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 γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός 
κράτους µέλους για να εργαστούν εκεί 

εποχιακά για διάστηµα που δεν υπερβαίνει 

τους έξι µήνες σε περίοδο δώδεκα µηνών 
εξαιρουµένων των ρυθµίσεων του 
κεφαλαίου ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας· 
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Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δα) 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 του 
περιεχοµένου της παρεχόµενης 
προστασίας εξαιρουµένων των 
ρυθµίσεων του κεφαλαίου ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας· 
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Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

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. 

 * ΕΕ να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία: δύο 
έτη µετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 
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