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16.3.2011 A7-0265/134 

Τροπολογία  134 

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 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 
υπηρεσιών παροχής συµβουλών που 
προσφέρονται από τις υπηρεσίες 
απασχόλησης σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία. Η παρούσα παράγραφος 
ισχύει υπό την επιφύλαξη της ελευθερίας 
των συµβάσεων σύµφωνα µε το δίκαιο 
της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο· 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/135 

Τροπολογία  135 

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 2 - στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) απαιτώντας απόδειξη για τη δέουσα 
γνώση της γλώσσας προκειµένου να 
χορηγήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ή 
την κατάρτιση. Η πρόσβαση στις 
πανεπιστηµιακές σπουδές µπορεί να 
εξαρτηθεί από ειδικά εκπαιδευτικά 
προαπαιτούµενα· 

(α) σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 
στοιχείο (γ): 

−−−− περιορίζοντας την εφαρµογή της στους 
εργαζοµένους τρίτων χωρών που 
κατέχουν ή κατείχαν θέση απασχόλησης· 

−−−− αποκλείοντας τους εργαζοµένους 
τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί 
στην επικράτειά τους σύµφωνα µε την 
οδηγία 2004/114/ΕΚ· 

−−−− αποκλείοντάς τους από επιδόµατα και 
δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα 
επιδόµατα και δάνεια· 

−−−− ορίζοντας ειδικές προϋποθέσεις, 
περιλαµβανοµένης της δέουσας γνώσης 
της γλώσσας και της πληρωµής 
διδάκτρων, σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία, όσον αφορά την πρόσβαση 
στην πανεπιστηµιακή και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση που δεν συνδέεται άµεσα µε 
τη συγκεκριµένη επαγγελµατική 
δραστηριότητα· 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/136 

Τροπολογία  136 

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 2 - στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) περιορίζοντας τα δικαιώµατα που 
χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 
1, σηµείο γ) όσον αφορά τις υποτροφίες 
σπουδών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/137 

Τροπολογία  137 

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 2 - στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) περιορίζοντας τα δικαιώµατα που 
χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 
1, σηµεία α), β) και ζ), στους 
εργαζόµενους τρίτων χωρών που 
κατέχουν θέση απασχόλησης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/138 

Τροπολογία  138 

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 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) τα κράτη µέλη µπορούν να 
αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1, σηµείο 
ε) για τα οικογενειακά επιδόµατα και τα 
επιδόµατα ανεργίας δεν εφαρµόζεται σε 
υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους 
έχει χορηγηθεί άδεια να εργασθούν στο 
έδαφος κράτους µέλους για χρονικό 
διάστηµα όχι ανώτερο των έξι µηνών. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/139 

Τροπολογία  139 

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 2 - στοιχείο ε - εδάφιο 1α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Επιπλέον, τα κράτη µέλη µπορούν να 
αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1 σηµείο 
(ε)  για τα οικογενειακά επιδόµατα και τα 
επιδόµατα ανεργίας δεν εφαρµόζεται σε 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν 
γίνει δεκτοί χάριν σπουδών.· 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/140 

Τροπολογία  140 

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 2 - στοιχείο εα (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (εα) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
σηµείο ζ, περιορίζοντας την εφαρµογή 
της σε περιπτώσεις στις οποίες ο 
καταχωρισµένος ή o συνήθης τόπος 
διαµονής των µελών της οικογένειας για 
τα οποία ζητούνται επιδόµατα βρίσκεται 
εντός της επικράτειας του οικείου 
κράτους µέλους. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/141 

Τροπολογία  141 

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 2α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  2α. Οι εργαζόµενοι από τρίτες χώρες που 
µετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι 
επιζώντες των εν λόγω εργαζοµένων που 
διαµένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν 
δικαιώµατα από αυτούς, λαµβάνουν τις 
νόµιµες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας 
και επιζώντων τις οποίες 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 τους ίδιους 
συντελεστές όπως οι πολίτες των οικείων 
κρατών µελών όταν µεταβαίνουν στην εν 
λόγω τρίτη χώρα. 

Or. en 

 

 


