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16.3.2011 A7-0265/123 

Τροπολογία  123 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής 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 

ευρωπαϊκής οικονοµίας, καθώς και να 

(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 

επιδιωχθεί περαιτέρω 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 δηµιουργηθούν ελάχιστες 
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 
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δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός ασφάλειας 

απέναντι στον αθέµιτο ανταγωνισµό που 

µπορεί να ασκείται µεταξύ ηµεδαπών 

εργαζοµένων και µεταναστών 

εργαζοµένων λόγω της εκµετάλλευσης 

αυτών των τελευταίων. 

µπορεί να ασκείται µεταξύ ηµεδαπών 

εργαζοµένων και µεταναστών 

εργαζοµένων λόγω της εκµετάλλευσης 

αυτών των τελευταίων. Ως "εργαζόµενος 
τρίτης χώρας" ορίζεται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2, στοιχείο β της παρούσας 
οδηγίας, µε την επιφύλαξη της ερµηνείας 
της έννοιας της σχέσης εργασίας σε άλλες 
νοµοθετικές διατάξεις της ΕΕ, κάθε 
υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει 
δεκτός στο έδαφος ενός κράτους µέλους, 
διαµένει νοµίµως και του έχει χορηγηθεί 
άδεια εργασίας σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία και/ή σύµφωνα µε την εθνική 
πρακτική του εν λόγω κράτους µέλους· 

Or. en 

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. 
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16.3.2011 A7-0265/124 

Τροπολογία  124 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 

καλύπτονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ 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/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1996 

σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων 

στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/125 

Τροπολογία  125 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής 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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16.3.2011 A7-0265/126 

Τροπολογία  126 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής 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/ΕΚ 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/ΕΚ 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 
αντίστοιχες εθνικές διαδικασίες ισχύει µε 
την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των 
κρατών µελών να δέχονται τους 
εργαζοµένους αυτούς τρίτων χωρών στην 
αγορά εργασίας τους. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/127 

Τροπολογία  127 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής 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 Κοινότητας. Ο κανονισµός (ΕΚ) 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 (ΕΟΚ) 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 

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, για 
το συντονισµό των συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλειας. Οι διατάξεις 

σχετικά µε την ισότητα µεταχείρισης όσον 

αφορά την κοινωνική ασφάλιση που 

περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία 

εφαρµόζονται επίσης στους εργαζόµενους 
που φτάνουν σε ένα κράτος µέλος 

προερχόµενοι απευθείας από τρίτη χώρα. 

Εντούτοις, η παρούσα οδηγία δεν 

αναγνωρίζει στους εργαζόµενους τρίτων 
χωρών περισσότερα δικαιώµατα από 

εκείνα που ήδη προβλέπονται στην 

ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία στον τοµέα 
της κοινωνικής ασφάλισης για τους 

υπηκόους 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 
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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. 

εκείνα τα µέλη της οικογένειας που 
επανευρίσκονται µε εργαζόµενο τρίτης 
χώρας προκειµένου να διαµείνουν σε 
οιοδήποτε κράτος µέλος στο πλαίσιο της 
οικογενειακής επανένωσης ή για τα µέλη 
της οικογένειας που ήδη διαµένουν 
νόµιµα στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/128 

Τροπολογία  128 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής 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) Το δίκαιο 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 το δίκαιο της 
Ένωσης. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/129 

Τροπολογία  129 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής 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) Η ίση µεταχείριση των 
εργαζοµένων τρίτων χωρών δεν καλύπτει 
µέτρα στον τοµέα της επαγγελµατικής 
κατάρτισης τα οποία χρηµατοδοτούνται 
στο πλαίσιο συστηµάτων κοινωνικής 
αρωγής. 

Or. en 
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Τροπολογία  130 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (16β) Τα κράτη µέλη θα πρέπει 
τουλάχιστον να επιφυλάσσουν ίση 
µεταχείριση στους υπηκόους τρίτων 
χωρών που εργάζονται ή οι οποίοι, µετά 
από µια περίοδο απασχόλησης, 
δηλώνονται ως άνεργοι. Τυχόν 
περιορισµοί στην ίση µεταχείριση στον 
τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης δυνάµει 
της παρούσας οδηγίας ισχύουν µε την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων που 
παρέχονται κατ' εφαρµογήν του 
κανονισµού του (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010 , 
για την επέκταση της εφαρµογής του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
διέπονται ήδη από τους κανονισµούς 
αυτούς µόνον λόγω της ιθαγένειάς τους1. 

 ________________ 

1 ΕΕ L 344, 29.12.2010, σ. 1. 
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Τροπολογία  131 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής και εργασίας 

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

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": κάθε 

υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει 

δεκτός στο έδαφος ενός κράτους µέλους, 

διαµένει νοµίµως και του έχει χορηγηθεί 
άδεια εργασίας σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία και/ή σύµφωνα µε την εθνική 
πρακτική του εν λόγω κράτους µέλους· 

Or. en 



 

AM\861123EL.doc  PE450.507v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.3.2011 A7-0265/132 

Τροπολογία  132 
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Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής και εργασίας 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) τους κλάδους της κοινωνικής 

ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον 

κανονισµό (ΕΟΚ) 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 (ΕΟΚ) 
αριθ. 859/2003 του Συµβουλίου, της 14ης 
Μαΐου 2003, ο οποίος επεκτείνει τις 
διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) 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· 

(ε) τους κλάδους της κοινωνικής 

ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου· 

Or. en 



 

AM\861123EL.doc  PE450.507v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.3.2011 A7-0265/133 

Τροπολογία  133 

Pervenche Berès 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

∆ιαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραµονής και εργασίας 

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

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 µέλους· 

Or. en 

 

 


