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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-060  

κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση 

Cecilia Wikström A7-0377/2013 

Προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό την έρευνα, τις 

σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την έµµισθη ή άµισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική 

εργασία και την απασχόληση των εσωτερικών άµισθων βοηθών (au pair) 

 

Πρόταση οδηγίας (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
ανταποκριθεί στην ανάγκη που 

εντοπίστηκε στις εκθέσεις εφαρµογής των 

δύο οδηγιών για την αντιµετώπιση των 

αδυναµιών που διαπιστώθηκαν, και να 
παράσχει ένα συνεκτικό νοµικό πλαίσιο 
για τις διάφορες οµάδες που έρχονται στην 

Ένωση από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να απλουστεύσει και θα 

εξορθολογίσει τις ισχύουσες διατάξεις για 

τις διάφορες οµάδες σε µία ενιαία πράξη. 
Παρόλο που οι οµάδες που καλύπτονται 

από την παρούσα οδηγία παρουσιάζουν 

διαφορές, εµφανίζουν και ορισµένα κοινά 

χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά 

δυνατή την εξέτασή τους µέσω ενός κοινού 

νοµικού πλαισίου στο επίπεδο της Ένωσης. 

(2) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
ανταποκριθεί στην ανάγκη που 

εντοπίστηκε στις εκθέσεις εφαρµογής των 

δύο οδηγιών για την αντιµετώπιση των 

αδυναµιών που διαπιστώθηκαν, τη 
διασφάλιση διαφάνειας και ασφάλειας 
δικαίου και την παροχή συνεκτικού 
νοµικού πλαισίου για τις διάφορες οµάδες 
που έρχονται στην Ένωση από τρίτες 

χώρες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
απλουστεύσει και θα εξορθολογίσει τις 

ισχύουσες διατάξεις για τις διάφορες 

οµάδες σε µία ενιαία πράξη. Παρόλο που 
οι οµάδες που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία παρουσιάζουν διαφορές, 

εµφανίζουν και ορισµένα κοινά 

χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά 

δυνατή την εξέτασή τους µέσω ενός κοινού 

νοµικού πλαισίου στο επίπεδο της Ένωσης. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να 
αποσκοπεί στην προώθηση των επαφών 

µεταξύ των λαών και στην κινητικότητα, 

στοιχείων σηµαντικών για την εξωτερική 

πολιτική της Ένωσης, ιδίως έναντι των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας ή των στρατηγικών εταίρων της 

Ένωσης. Αναµένεται να επιτρέψει την 
καλύτερη συµβολή σε µια παγκόσµια 

προσέγγιση της µετανάστευσης και της 

κινητικότητας και των εταιρικών σχέσεων 

κινητικότητας που παρέχουν ένα 

συγκεκριµένο πλαίσιο για διάλογο και 

συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και 

τρίτων χωρών, µεταξύ άλλων σε ό,τι 

αφορά τη διευκόλυνση και την οργάνωση 

της νόµιµης µετανάστευσης. 

(6) (∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο) 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η µετακίνηση για τους σκοπούς που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 

προάγει τη δηµιουργία και απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Η µετακίνηση 
αυτή συνιστά µορφή αµοιβαίου 

εµπλουτισµού για τα πρόσωπα που 

µετακινούνται, για το κράτος καταγωγής 

τους και για το κράτος που τα υποδέχεται, 
συµβάλλει δε στη µεγαλύτερη εξοικείωση 
µε άλλους πολιτισµούς. 

(7) Η µετακίνηση για τους σκοπούς που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 

προάγει τη δηµιουργία και απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Η µετακίνηση 
αυτή συνιστά µορφή αµοιβαίου 

εµπλουτισµού για τα πρόσωπα που 

µετακινούνται, για το κράτος καταγωγής 

τους και για το κράτος που τα υποδέχεται, 
ενώ παράλληλα ενισχύει τους 
πολιτιστικούς δεσµούς και εµπλουτίζει 
την πολιτιστική πολυµορφία. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
αναδεικνύει την Ένωση ως ελκυστικό τόπο 

για την έρευνα και την καινοτοµία και να 
την προωθεί στο πλαίσιο του παγκόσµιου 

ανταγωνισµού για προσέλκυση ταλέντων. 
Το άνοιγµα της Ένωσης σε υπηκόους 

τρίτων χωρών που µπορούν να γίνουν 

δεκτοί για τους σκοπούς της έρευνας 

αποτελεί επίσης µέρος της εµβληµατικής 

πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτοµίας». Η 
δηµιουργία µιας ανοικτής αγοράς εργασίας 

για ερευνητές της Ένωσης και για 

ερευνητές από τρίτες χώρες επιβεβαιώθηκε 

επίσης ως βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ενός ενιαίου 
χώρου, όπου κυκλοφορούν ελεύθερα 

ερευνητές, επιστηµονική γνώση και 

τεχνολογία. 

(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
αναδεικνύει την Ένωση ως ελκυστικό τόπο 

για την έρευνα και την καινοτοµία, να την 
προωθεί στο πλαίσιο του παγκόσµιου 

ανταγωνισµού για προσέλκυση ταλέντων, 
και, µε τον τρόπο αυτό, να οδηγεί σε 
αύξηση της συνολικής 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και των 
ρυθµών ανάπτυξης, δηµιουργώντας 
παράλληλα θέσεις εργασίας που έχουν 
µεγαλύτερη συµβολή στην αύξηση του 
ΑΕΠ. Το άνοιγµα της Ένωσης σε 
υπηκόους τρίτων χωρών που µπορούν να 

γίνουν δεκτοί για τους σκοπούς της 

έρευνας αποτελεί επίσης µέρος της 

εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ένωση 
καινοτοµίας». Η δηµιουργία µιας ανοικτής 
αγοράς εργασίας για ερευνητές της 

Ένωσης και για ερευνητές από τρίτες 

χώρες επιβεβαιώθηκε επίσης ως βασικός 

στόχος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 
(ΕΧΕ), ενός ενιαίου χώρου, όπου 
κυκλοφορούν ελεύθερα ερευνητές, 

επιστηµονική γνώση και τεχνολογία. 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να καταστεί η Ένωση 
ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές 

τρίτων χωρών, τα µέλη της οικογένειας 

των ερευνητών, όπως ορίζονται στην 

οδηγία 2003/86/EΚ του Συµβουλίου, της 

22ας Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε το 

δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης, θα 

πρέπει να γίνονται δεκτά µε τους 

ερευνητές. Θα πρέπει να επωφελούνται 

(11) Για να καταστεί η Ένωση 
ελκυστικότερη για εθνικούς ερευνητές 

τρίτων χωρών και σπουδαστές, τα µέλη 
της οικογένειας των ερευνητών και των 
σπουδαστών, όπως ορίζονται στην οδηγία 
2003/86/EΚ του Συµβουλίου, της 22ας 

Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε το δικαίωµα 

οικογενειακής επανένωσης, θα πρέπει να 

γίνονται δεκτά µε τους ερευνητές. Θα 
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από διατάξεις της κινητικότητας εντός της 

Ένωσης και επίσης να έχουν πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας 

πρέπει να επωφελούνται από διατάξεις της 

κινητικότητας εντός της Ένωσης και 

επίσης να έχουν πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Προκειµένου να προωθηθεί η Ευρώπη 
στο σύνολό της ως παγκόσµιο κέντρο 

αριστείας για σπουδές και κατάρτιση, 

πρέπει να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις 

εισόδου και διαµονής των ατόµων που 

επιθυµούν να έλθουν στην Ένωση για τους 

σκοπούς αυτούς. Αυτό συνάδει µε τους 
στόχους του θεµατολογίου για τον 

εκσυγχρονισµό των συστηµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, 

ιδίως στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της 

ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί η 

προσέγγιση των σχετικών εθνικών 

νοµοθεσιών των κρατών µελών. 

(14) Προκειµένου να προωθηθεί η Ευρώπη 
στο σύνολό της ως παγκόσµιο κέντρο 

αριστείας για σπουδές και κατάρτιση, 

πρέπει να βελτιωθούν, να απλουστευθούν 
και να διευκολυνθούν οι προϋποθέσεις 
εισόδου και διαµονής των ατόµων που 

επιθυµούν να έλθουν στην Ένωση για τους 

σκοπούς αυτούς. Αυτό συνάδει µε τους 
στόχους του θεµατολογίου για τον 

εκσυγχρονισµό των συστηµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, 

ιδίως στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της 

ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί η 

προσέγγιση των σχετικών εθνικών 

νοµοθεσιών των κρατών µελών για 
ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η επέκταση και εµβάθυνση της 
διαδικασίας της Μπολόνια που 

εγκαινιάστηκε µε τη διακήρυξη της 

Μπολόνια οδήγησε στην προοδευτική 

σύγκλιση των συστηµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στις συµµετέχουσες χώρες, 

αλλά και πέρα από αυτές. Αυτό συµβαίνει 
επειδή οι εθνικές αρχές έχουν στηρίξει την 

(15) Η επέκταση και εµβάθυνση της 
διαδικασίας της Μπολόνια που 

εγκαινιάστηκε µε τη διακήρυξη της 

Μπολόνια οδήγησε στην προοδευτική 

σύγκλιση των συστηµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στις συµµετέχουσες χώρες, 

αλλά και πέρα από αυτές. Αυτό συµβαίνει 
επειδή οι εθνικές αρχές έχουν στηρίξει την 
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κινητικότητα σπουδαστών και 

ακαδηµαϊκού προσωπικού, και τα 

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης την 

έχουν ενσωµατώσει στο πρόγραµµα 

σπουδών τους.  Τούτο πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται µέσω βελτιωµένων 

ενδοενωσιακών διατάξεων για την 

κινητικότητα των σπουδαστών. Ένας από 
τους στόχους της διακήρυξης της 

Μπολόνια είναι να καταστεί 

ανταγωνιστική και ελκυστική η ευρωπαϊκή 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η διαδικασία της 
Μπολόνια οδήγησε στη δηµιουργία του 

ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Ο εξορθολογισµός του τοµέα 
της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

κατέστησε τις σπουδές στην Ευρώπη πιο 

ελκυστικές για σπουδαστές που είναι 

υπήκοοι τρίτων χωρών. 

κινητικότητα σπουδαστών και 

ακαδηµαϊκού προσωπικού, και τα 

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης την 

έχουν ενσωµατώσει στο πρόγραµµα 

σπουδών τους. Τούτο πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται µέσω βελτιωµένων 

ενδοενωσιακών διατάξεων για την 

κινητικότητα των σπουδαστών. Ένας από 
τους στόχους της διακήρυξης της 

Μπολόνια είναι να καταστεί 

ανταγωνιστική και ελκυστική η ευρωπαϊκή 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η διαδικασία της 
Μπολόνια οδήγησε στη δηµιουργία του 

ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Ο εξορθολογισµός του τοµέα 
της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

κατέστησε τις σπουδές στην Ευρώπη πιο 

ελκυστικές για σπουδαστές που είναι 

υπήκοοι τρίτων χωρών. Η συµµετοχή 
πολλών τρίτων χωρών στη διαδικασία 
της Μπολόνια και σε προγράµµατα της 
Ένωσης για την κινητικότητα των 
σπουδαστών καθιστούν αναγκαία την 
καθιέρωση εναρµονισµένων και 
απλουστευµένων κανόνων περί 
κινητικότητας για τους υπηκόους των 
χωρών αυτών. 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Μόλις πληρωθούν όλες οι γενικές και 
ειδικές προϋποθέσεις εισδοχής, τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να εκδώσουν την άδεια, 

δηλαδή µια θεώρηση µακράς διαµονής 

και/ή άδεια διαµονής, εντός καθορισµένων 

προθεσµιών. Εάν ένα κράτος µέλος εκδίδει 
άδεια διαµονής µόνο στην επικράτειά του 

και πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας 

οδηγίας σχετικά µε την εισδοχή, το κράτος 

µέλος θα πρέπει να παράσχει στον 

ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας τις 

απαιτούµενες θεωρήσεις. 

(22) Μόλις πληρωθούν όλες οι γενικές και 
ειδικές προϋποθέσεις εισδοχής, τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να εκδώσουν την άδεια, 

δηλαδή µια θεώρηση µακράς διαµονής 

και/ή άδεια διαµονής, εντός καθορισµένων 

προθεσµιών, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις 
που θα παρακώλυαν ή θα ακύρωναν τη 
διαδικασία. Εάν ένα κράτος µέλος εκδίδει 
άδεια διαµονής µόνο στην επικράτειά του 

και πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας 

οδηγίας σχετικά µε την εισδοχή, το κράτος 

µέλος θα πρέπει να παράσχει στον 

ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας τις 
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απαιτούµενες θεωρήσεις. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Τα κράτη µέλη µπορούν να χρεώνουν 
στους αιτούντες το κόστος της 
επεξεργασίας των αιτήσεων για άδειες. 
Τα τέλη πρέπει να είναι ανάλογα προς τον 

σκοπό της διαµονής. 

(25) Τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν 
το ενδεχόµενο απαλλαγής των υπηκόων 
τρίτων χωρών από τα τέλη εισόδου και 
διαµονής για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας. Σε περίπτωση που τα κράτη 
µέλη απαιτούν την καταβολή τελών από 
τους υπηκόους τρίτων χωρών, τα τέλη 
αυτά πρέπει να είναι ανάλογα προς τον 
σκοπό της διαµονής και δεν πρέπει να 
αποτελούν εµπόδιο στους στόχους της 
οδηγίας. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η εισδοχή µπορεί να απαγορευθεί για 
δεόντως αιτιολογηµένους λόγους. 
Ειδικότερα, κράτος µέλος µπορεί να 

αρνηθεί την εισδοχή σε υπήκοο τρίτης 

χώρας εφόσον θεωρεί, στηριζόµενο σε 

εκτίµηση των δεδοµένων, σε ατοµική 

περίπτωση, ότι ο εν λόγω υπήκοος συνιστά 

δυνητική απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη 
δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία. 

(28) Η εισδοχή µπορεί να απαγορευθεί για 
δεόντως αιτιολογηµένους λόγους. 
Ειδικότερα, κράτος µέλος µπορεί να 

αρνηθεί την εισδοχή σε υπήκοο τρίτης 

χώρας εφόσον θεωρεί, στηριζόµενο σε 

εκτίµηση των δεδοµένων, σε ατοµική 

περίπτωση, ότι ο εν λόγω υπήκοος συνιστά 

δυνητική απειλή για τη δηµόσια τάξη ή τη 
δηµόσια ασφάλεια. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 30 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να 
ενηµερώνουν τους υπηκόους τρίτων 

χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής 

στα κράτη µέλη δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας για την απόφαση που λαµβάνεται 

σχετικά µε την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να 
το πράξουν γραπτώς το συντοµότερο 

δυνατόν και, το αργότερο εντός 60 
ηµερών, ή, το συντοµότερο δυνατόν, και 
το αργότερο εντός 30 ηµερών στην 
περίπτωση ερευνητών και φοιτητών που 
καλύπτονται από προγράµµατα της 
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
µέτρων κινητικότητας, αρχής γενοµένης 
από την ηµεροµηνία της αίτησης. 

(30) Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να 
ενηµερώνουν τους υπηκόους τρίτων 

χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής 

στα κράτη µέλη δυνάµει της παρούσας 

οδηγίας για την απόφαση που λαµβάνεται 

σχετικά µε την αίτηση. Αυτό θα πρέπει να 
το πράξουν γραπτώς το συντοµότερο 

δυνατόν και, το αργότερο εντός 30 
ηµερών, αρχής γενοµένης από την 
ηµεροµηνία της αίτησης. Τα κράτη µέλη 
θα πρέπει να ενηµερώνουν τον αιτούντα 
το ταχύτερο δυνατόν σχετικά µε τυχόν 
περαιτέρω πληροφορίες τις οποίες 
χρειάζονται για τη διεκπεραίωση της 
αίτησης. Σε περίπτωση που η εθνική 
νοµοθεσία προβλέπει διοικητική 
προσφυγή κατά αρνητικής απόφασης, οι 
εθνικές αρχές θα πρέπει να ενηµερώνουν 
τον αιτούντα για την απόφασή τους εντός 
30 ηµερών, αρχής γενοµένης από την 
ηµεροµηνία άσκησης της προσφυγής. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Οι κανόνες µετανάστευσης και τα 
προγράµµατα της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων 

κινητικότητας, πρέπει να 

αλληλοσυµπληρώνονται. Εθνικοί 
ερευνητές και σπουδαστές τρίτων χωρών 
που καλύπτονται από τέτοια 
προγράµµατα της Ένωσης θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωµα να µετακινούνται στα 
κράτη µέλη που προβλέπονται βάσει της 
άδειας που χορηγήθηκε από το πρώτο 

κράτος µέλος εφόσον ο πλήρης κατάλογος 
των εν λόγω κρατών µελών είναι γνωστός 
πριν από την είσοδό τους στην Ένωση. Η 
άδεια αυτή θα πρέπει να τους επιτρέπει να 

αναπτύσσουν κινητικότητα χωρίς να 

(32) Οι κανόνες µετανάστευσης και τα 
προγράµµατα της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων 

κινητικότητας, πρέπει να 

αλληλοσυµπληρώνονται. Εθνικοί 
ερευνητές και σπουδαστές τρίτων χωρών, 
εθελοντές και ασκούµενοι θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωµα να µετακινούνται σε 
διαφορετικά κράτη µέλη βάσει της άδειας 
που χορηγήθηκε από το πρώτο κράτος 

µέλος. Η άδεια αυτή θα πρέπει να τους 
επιτρέπει να αναπτύσσουν κινητικότητα 

χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν 

πρόσθετες πληροφορίες ή να 

ολοκληρώσουν οποιεσδήποτε άλλες 
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χρειάζεται να υποβάλουν πρόσθετες 

πληροφορίες ή να ολοκληρώσουν 

οποιεσδήποτε άλλες συναφείς µε την 

αίτηση διαδικασίες. Τα κράτη µέλη 
ενθαρρύνονται να διευκολύνουν την 
ενδοενωσιακή κινητικότητα των 
εθελοντών υπηκόων τρίτων χωρών, 
εφόσον τα προγράµµατα εθελοντισµού 
καλύπτουν περισσότερα του ενός κράτη 
µέλη. 

συναφείς µε την αίτηση διαδικασίες. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα 
στους σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών 

να καλύψουν αποτελεσµατικότερα µέρος 

του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει 

να τους επιτρέπεται αυξηµένη πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, υπό τις 

προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, ήτοι 
τουλάχιστον 20 ώρες ανά εβδοµάδα . Η 
αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών 

στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι 
γενικός κανόνας. Ωστόσο, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λάβουν υπόψη την 
κατάσταση των εθνικών αγορών 
εργασίας, αν και αυτό δεν πρέπει να 
συνεπάγεται κίνδυνο πλήρους άρνησης 
του δικαιώµατος προς εργασία . 

(33) Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα 
στους σπουδαστές υπηκόους τρίτων χωρών 

να καλύψουν αποτελεσµατικότερα µέρος 

του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει 

να τους επιτρέπεται πλήρης πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, υπό τις 

προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών 

στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ισχύει 
ως γενικός κανόνας.  

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Στο πλαίσιο της προσπάθειας να 
εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευµένο 

εργατικό δυναµικό για το µέλλον, τα κράτη 

(34) Στο πλαίσιο της προσπάθειας να 
εξασφαλιστεί ικανοποιητικά ειδικευµένο 

εργατικό δυναµικό για το µέλλον και να 
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µέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους 

σπουδαστές που αποφοιτούν στην Ένωση 
να παραµείνουν στην επικράτειά τους, 

εφόσον προτίθενται να αναζητήσουν 

ευκαιρίες απασχόλησης ή να ιδρύσουν 

επιχείρηση, για 12 µήνες µετά την 

ηµεροµηνία λήξης της αρχικής άδειας. Θα 
πρέπει επίσης να προσφέρουν την εν λόγω 

δυνατότητα παραµονής στους ερευνητές 

µετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού 

τους έργου, όπως ορίζεται στη σχετική 

σύµβαση υποδοχής. Τούτο δεν θα πρέπει 
να συνεπάγεται αυτοµάτως δικαίωµα 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή 

ίδρυσης επιχείρησης. Ενδέχεται να τους 
ζητηθεί να προσκοµίσουν αποδεικτικά 

στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 24. 

υπάρχει σεβασµός και εκτίµηση για το 
έργο και τη συνολική συνεισφορά των 
σπουδαστών που αποφοιτούν στην 
Ένωση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να  
επιτρέπουν στους σπουδαστές αυτούς να 
παραµείνουν στην επικράτειά τους, εφόσον 

προτίθενται να αναζητήσουν ευκαιρίες 

απασχόλησης ή να ιδρύσουν επιχείρηση, 

για 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία λήξης 

της αρχικής άδειας. Θα πρέπει επίσης να 
προσφέρουν την εν λόγω δυνατότητα 

παραµονής στους ερευνητές µετά την 

ολοκλήρωση του ερευνητικού τους έργου, 

όπως ορίζεται στη σχετική σύµβαση 

υποδοχής. Τούτο δεν θα πρέπει να 
συνεπάγεται αυτοµάτως δικαίωµα 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή 

ίδρυσης επιχείρησης. Ενδέχεται να τους 
ζητηθεί να προσκοµίσουν αποδεικτικά 

στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 24. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο 
ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων 

χωρών, σπουδαστές, µαθητές, 

ασκούµενους, εθελοντές και εσωτερικούς 

αµίσθους βοηθούς (au pair), είναι 
σηµαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη 

µεταχείρισή τους σύµφωνα µε το άρθρο 79 

της Συνθήκης. Οι οµάδες αυτές έχουν 
δικαίωµα στην ίση µεταχείριση µε τους 

υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής 

δυνάµει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2011, 

σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής 

αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους 

τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και 

εργασίας στην επικράτεια κράτους µέλους 

και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων 

για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες 

που διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος. 

(36) Για να καταστεί η Ένωση πιο 
ελκυστική για εθνικούς ερευνητές τρίτων 

χωρών, σπουδαστές, µαθητές, 

ασκούµενους, εθελοντές και εσωτερικούς 

αµίσθους βοηθούς (au pair), είναι 
σηµαντικό να εξασφαλίζεται η δίκαιη 

µεταχείρισή τους σύµφωνα µε το άρθρο 79 

της Συνθήκης. Οι οµάδες αυτές έχουν 
δικαίωµα στην ίση µεταχείριση µε τους 

υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής 

δυνάµει της οδηγίας 2011/98/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2011, 

σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής 

αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους 

τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και 

εργασίας στην επικράτεια κράτους µέλους 

και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων 

για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες 

που διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος. 
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Για ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών θα 

πρέπει να διατηρηθούν ευνοϊκότερα 

δικαιώµατα όσον αφορά την ίση 

µεταχείριση µε τους υπηκόους του κράτους 

µέλους υποδοχής στους κλάδους της 

κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται 

στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για 
τον συντονισµό των συστηµάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα 

δικαιώµατα που παρέχονται δυνάµει της 

οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Επί του παρόντος, η 
τελευταία προβλέπει για τα κράτη µέλη τη 

δυνατότητα να περιορίζουν την ίση 

µεταχείριση όσον αφορά τους κλάδους της 

κοινωνικής ασφάλισης, 

συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών 

παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισµού 

της ίσης µεταχείρισης θα µπορούσε να 

επηρεάσει τους ερευνητές. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική 

νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής 

παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 

υπηκόους τρίτης χώρας που είναι µαθητές, 

εθελοντές, άµισθοι ασκούµενοι και 

εσωτερικοί άµισθοι βοηθοί (au pair), οι 
οµάδες αυτές θα πρέπει να απολαύουν 

δικαιωµάτων ισότιµης µεταχείρισης µε 

τους υπηκόους του κράτους µέλους 

υποδοχής όσον αφορά την πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες και την προµήθεια 

αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη 

διάθεση του κοινού. 

Για ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών θα 

πρέπει να διατηρηθούν ευνοϊκότερα 

δικαιώµατα όσον αφορά την ίση 

µεταχείριση µε τους υπηκόους του κράτους 

µέλους υποδοχής στους κλάδους της 

κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται 

στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για 
τον συντονισµό των συστηµάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα 

δικαιώµατα που παρέχονται δυνάµει της 

οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Επί του παρόντος, η 
τελευταία προβλέπει για τα κράτη µέλη τη 

δυνατότητα να περιορίζουν την ίση 

µεταχείριση όσον αφορά τους κλάδους της 

κοινωνικής ασφάλισης, 

συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών 

παροχών· η δυνατότητα αυτή περιορισµού 

της ίσης µεταχείρισης θα µπορούσε να 

επηρεάσει τους ερευνητές. Επιπλέον, 
ανεξάρτητα από το αν η Ένωση ή η εθνική 

νοµοθεσία του κράτους µέλους υποδοχής 

παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 

υπηκόους τρίτης χώρας που είναι 
σπουδαστές, µαθητές, εθελοντές, άµισθοι 
ασκούµενοι και εσωτερικοί άµισθοι βοηθοί 
(au pair), οι οµάδες αυτές θα πρέπει να 

απολαύουν δικαιωµάτων ισότιµης 

µεταχείρισης µε τους υπηκόους του 

κράτους µέλους υποδοχής όσον αφορά την 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την 

προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών που 

τίθενται στη διάθεση του κοινού. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (42α) Κάθε κράτος µέλος οφείλει να 
ενηµερώνει τους υπηκόους τρίτων χωρών 
σχετικά µε τους κανόνες που ισχύουν στη 
συγκεκριµένη περίπτωσή τους 
προκειµένου να εξασφαλίζεται διαφάνεια 
και ασφάλεια δικαίου και, κατ' αυτόν τον 
τρόπο, να ενθαρρύνεται η έλευσή τους 
στην Ένωση. Όλες οι πληροφορίες που 
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σχετίζονται µε τη διαδικασία, 
συµπεριλαµβανοµένων των γενικών 
εγγράφων για τις σπουδές, τα 
προγράµµατα ανταλλαγής και τα 
ερευνητικά προγράµµατα, αλλά και οι 
ειδικές πληροφορίες για τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις του αιτούντος πρέπει 
να παρέχονται µε τρόπο εύκολα 
προσβάσιµο και κατανοητό για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζα) «φορέας παροχής εθελοντικών 
υπηρεσιών», οργανισµός υπεύθυνος για 
το πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας 
στον οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει 
τοποθετηθεί. Οι οργανισµοί και οι οµάδες 
αυτές είναι ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι 
όπως άλλες µη κερδοσκοπικές οντότητες, 
π.χ. οι δηµόσιες αρχές. Συµµετέχουν στη 
δηµόσια ζωή και η δραστηριότητά τους 
στοχεύει, τουλάχιστον εν µέρει, στην 
προώθηση του δηµοσίου συµφέροντος1. 

 __________________ 

 1Ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
προώθηση του ρόλου των σωµατείων και 
των ιδρυµάτων στην Ευρώπη, 
COM(1997)0241. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο η 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) «πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας», 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων έµπρακτης 

αλληλεγγύης που βασίζεται σε πρόγραµµα 

η) «πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας», 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων έµπρακτης 

αλληλεγγύης που βασίζεται σε πρόγραµµα 
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που αναγνωρίζεται από το κράτος µέλος ή 

την Ένωση και επιδιώκει στόχους γενικού 
ενδιαφέροντος· 

που αναγνωρίζεται από το κράτος µέλος ή 

την Ένωση, επιδιώκει στόχους γενικού 
ενδιαφέροντος και έχει µη κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα· 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο θ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) «εσωτερικός άµισθος βοηθός (au pair)», 
ο υπήκοος τρίτης χώρας που φιλοξενείται 

προσωρινά από οικογένεια στο έδαφος 

κράτους µέλους σε αντάλλαγµα για 
ελαφριές οικιακές εργασίες και φροντίδα 
παιδιών, µε σκοπό να βελτιώσει τις 
γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις για 

τη χώρα υποδοχής· 

θ) «εσωτερικός άµισθος βοηθός (au pair)», 
ο υπήκοος τρίτης χώρας που φιλοξενείται 

προσωρινά από οικογένεια στο έδαφος 

κράτους µέλους, µε σκοπό να βελτιώσει τις 

γλωσσικές δεξιότητες και τις γνώσεις του 
για τη χώρα υποδοχής, προσφέροντας σε 
αντάλλαγµα ελαφρές οικιακές εργασίες 
και φροντίδα παιδιών· 

Αιτιολόγηση 

Στον ορισµό του εσωτερικού άµισθου βοηθού, θα πρέπει να τονιστεί ως πρωταρχικό στοιχείο ο 

σκοπός της βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων και των γνώσεων για τη χώρα υποδοχής. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α) «φορέας υποδοχής», εκπαιδευτικό 
ίδρυµα, ερευνητικός οργανισµός, 
επιχείρηση, οργανισµός επαγγελµατικής 
κατάρτισης, οργανισµός που 
πραγµατοποιεί ανταλλαγές µαθητών ή 
οργανισµός που είναι υπεύθυνος για το 
πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας στον 
οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει 
τοποθετηθεί, ανεξάρτητα από τη νοµική 
του µορφή, που έχει συσταθεί σύµφωνα 
µε το εθνικό δίκαιο στην επικράτεια ενός 
κράτους µέλους· 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο 1 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 β) «οικογένεια υποδοχής», η οικογένεια 
που δέχεται προσωρινά τον εσωτερικό 
άµισθο βοηθό και τον αφήνει να µετέχει 
στην καθηµερινή οικογενειακή της ζωή 
στην επικράτεια ενός κράτους µέλους, 
βάσει συµφωνίας που έχει συναφθεί 
µεταξύ της οικογένειας υποδοχής και του 
εσωτερικού άµισθου βοηθού· 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισµός της οικογένειας υποδοχής λείπει από την πρόταση. 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) «απασχόληση», η άσκηση 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν 
οποιαδήποτε µορφή εργασίας, 
ρυθµιζόµενη σύµφωνα µε την εθνική 

νοµοθεσία ή την καθιερωµένη πρακτική, 

για λογαριασµό και υπό τη διεύθυνση και 

την εποπτεία εργοδότη· 

ιδ) «απασχόληση», η άσκηση 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν µια 
µορφή εργασίας, ρυθµιζόµενη σύµφωνα µε 

την εθνική νοµοθεσία ή ισχύουσα 
συλλογική σύµβαση ή την καθιερωµένη 
πρακτική, για λογαριασµό και υπό τη 

διεύθυνση και την εποπτεία εργοδότη·  

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιδ α) «εργοδότης», οιοδήποτε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο για το οποίο ή υπό την 
καθοδήγηση και/ή την εποπτεία του 
οποίου ασκείται η απασχόληση· 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο ιδ β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιδ β) «µέλη οικογένειας», οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών όπως ορίζονται στο άρθρο 
4 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
ευχέρεια των κρατών µελών να θεσπίζουν 

ή να διατηρούν διατάξεις που είναι 

ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία 

αυτή εφαρµόζεται όσον αφορά τα άρθρα 
21, 22, 23, 24, 25 και 29, ιδίως στο πλαίσιο 
των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας. 

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
ευχέρεια των κρατών µελών να θεσπίζουν 

ή να διατηρούν διατάξεις που είναι 

ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία 

αυτή εφαρµόζεται όσον αφορά τα άρθρα 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και 34, ιδίως στο 
πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων 

κινητικότητας. 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ ευνοϊκότερες 

διατάξεις για όλα τα άρθρα που περιλαµβάνονται στην οδηγία, εκτός από εκείνα που σχετίζονται 

µε τους γενικούς και ειδικούς όρους, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι µη εναρµονισµένοι όροι σε 

επίπεδο ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) δεν θεωρείται απειλή για τη δηµόσια 
τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια 

δ) δεν συνιστά απειλή για τη δηµόσια 
τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια 



 

 

 PE529.534/ 15 

 EL 

υγεία, υγεία, 

 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – στοιχείο στ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) προσκοµίζει τα απαιτούµενα από το 

κράτος µέλος στοιχεία που αποδεικνύουν 

ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαµονής 

του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των 

εξόδων διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και 

επαναπατρισµού, χωρίς να θίγεται η 

ατοµική εξέταση κάθε περίπτωσης. 

στ) προσκοµίζει τα απαιτούµενα από το 

κράτος µέλος στοιχεία που αποδεικνύουν 

ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαµονής 

του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των 

εξόδων διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και 

επαναπατρισµού, χωρίς να θίγεται η 

ατοµική εξέταση κάθε περίπτωσης. ∆εν 
είναι απαραίτητη η προσκόµιση των 
στοιχείων αυτών εάν ο υπήκοος τρίτης 
χώρας µπορεί να αποδείξει ότι έχει λάβει 
χορηγία ή υποτροφία, ότι έχει λάβει 
δήλωση ανάληψης ευθύνης από 
οικογένεια υποδοχής ή ότι έχει λάβει 
οριστική πρόταση για εργασία ή ότι ο 
οργανισµός που πραγµατοποιεί 
ανταλλαγές µαθητών ή το πρόγραµµα 
εθελοντικής υπηρεσίας αναλαµβάνει την 
ευθύνη για τη διαβίωση του µαθητή ή του 
εθελοντή για όλη τη διάρκεια της 
διαµονής του στο εν λόγω κράτος µέλος. 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να δέχονται, 
σύµφωνα µε τις εθνικές τους νοµοθεσίες, 

αίτηση που υποβάλλεται εφόσον ο 
ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας 

βρίσκεται ήδη στο έδαφός τους. 

5. Τα κράτη µέλη εξετάζουν, σύµφωνα µε 
τις εθνικές τους νοµοθεσίες, αίτηση που 
υποβάλλεται όταν ο ενδιαφερόµενος 
υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται ήδη στο 

έδαφός τους. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να 
περιορίζουν την εισδοχή µαθητών που 
συµµετέχουν σε πρόγραµµα ανταλλαγής 
αποκλειστικά σε υπηκόους τρίτων χωρών 
οι οποίες παρέχουν την ίδια δυνατότητα 
και για τους δικούς τους υπηκόους. 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ειδικές προϋποθέσεις για τους 
ασκούµενους 

Ειδικές προϋποθέσεις για άµισθους και 
έµµισθους ασκούµενους 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έχει υπογράψει σύµβαση πρακτικής 
άσκησης, εγκεκριµένη ενδεχοµένως από 

την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους 

µέλους σύµφωνα µε την εθνική του 

νοµοθεσία και τις διοικητικές του 

πρακτικές, για θέση ασκουµένου σε 

δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή 

οργανισµό επαγγελµατικής κατάρτισης, 

εγκεκριµένο από το κράτος µέλος 

σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία ή 

τις διοικητικές του πρακτικές. 

α) προσκοµίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι 
έχει υπογράψει σύµβαση πρακτικής 

άσκησης ή σύµβαση απασχόλησης, 
εγκεκριµένη ενδεχοµένως από την αρµόδια 

αρχή του οικείου κράτους µέλους 

σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία και 

τις διοικητικές του πρακτικές, για θέση 

ασκουµένου σε δηµόσια ή ιδιωτική 

επιχείρηση ή οργανισµό επαγγελµατικής 

κατάρτισης, εγκεκριµένο από το κράτος 

µέλος σύµφωνα µε την εθνική του 

νοµοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές. 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) αποδεικνύει, εφόσον το απαιτεί το 
κράτος µέλος, την ύπαρξη προηγούµενης 
σχετικής εκπαίδευσης ή προσόντων ή 
επαγγελµατικής πείρας ώστε να υπάρξει 
όφελος από την εργασιακή πείρα. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Φαίνεται υπερβολικό να απαιτείται από τους εκπαιδευόµενους να αποδείξουν ότι έχουν παρόµοια 

προσόντα, δεδοµένου ότι σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι ακριβώς να αποκτήσουν την 

απαραίτητη επαγγελµατική πείρα, και άρα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πρακτική άσκηση. 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προσκοµίζει συµφωνία µε τον 
οργανισµό του ενδιαφεροµένου κράτους 

µέλους τον αρµόδιο για το πρόγραµµα 
εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο 

συµµετέχει, η οποία περιλαµβάνει 

περιγραφή των καθηκόντων του, των 

προϋποθέσεων πλαισίωσής του κατά την 

εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, του 

ωραρίου εργασίας του, των πόρων που θα 

διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων 

ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύµατος, 

µεταφοράς και για µικροέξοδά του καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διαµονής του, καθώς 

και, ενδεχοµένως, της εκπαίδευσης που θα 

παρακολουθήσει για την καλή εκπλήρωση 

των καθηκόντων του, 

α) προσκοµίζει συµφωνία µε τον 
οργανισµό του ενδιαφεροµένου κράτους 

µέλους τον αρµόδιο για το 
πρόγραµµα/σχέδιο εθελοντικής υπηρεσίας 
στο οποίο συµµετέχει, η οποία 

περιλαµβάνει την ονοµασία, τον σκοπό 
και την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης 
του σχεδίου εθελοντικής υπηρεσίας, 
περιγραφή των καθηκόντων του εθελοντή, 
των προϋποθέσεων πλαισίωσής του κατά 

την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, 

του ωραρίου εργασίας του, των πόρων που 

θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων 

ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύµατος, 

µεταφοράς και για µικροέξοδά του καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διαµονής του, καθώς 

και, ενδεχοµένως, της εκπαίδευσης που θα 

παρακολουθήσει για την καλή εκπλήρωση 

των καθηκόντων του· 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) να παρέχει στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι η οικογένεια υποδοχής 

αποδέχεται την ευθύνη για αυτόν/αυτήν 

καθ’ όλη την περίοδο της παρουσίας στο 

έδαφος του οικείου κράτους µέλους, ιδίως 

όσον αφορά τη διαµονή, τη στέγαση, την 

υγειονοµική περίθαλψη, τη µητρότητα ή 
τους κινδύνους ατυχηµάτων· 

(β) να παρέχει στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι η οικογένεια υποδοχής 

αποδέχεται την ευθύνη για αυτόν/αυτήν 

καθ’ όλη την περίοδο της παρουσίας 

του/της στο έδαφος του οικείου κράτους 

µέλους, ιδίως όσον αφορά τη διαµονή, τη 

στέγαση, την υγειονοµική περίθαλψη ή 

τους κινδύνους ατυχηµάτων· 

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση για την παροχή επιπλέον αποδείξεων εκ µέρους της εσωτερικής άµισθης βοηθού ότι 

η οικογένεια υποδοχής θα καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται µε τη µητρότητα φαίνεται 

υπερβολική. 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να προσκοµίσει συµφωνία µεταξύ του 
εσωτερικού άµισθου βοηθού (au pair) και 
της οικογένειας υποδοχής στην οποία 

καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι 

υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένων 

λεπτοµερών ρυθµίσεων για τα χρήµατα 

που προβλέπεται να λάβει για τα 

καθηµερινά έξοδα και κατάλληλων 
ρυθµίσεων που του επιτρέπουν να 
παρακολουθεί µαθήµατα και να 
συµµετέχει στα καθηµερινά οικογενειακά 

καθήκοντα. 

γ) να προσκοµίσει συµφωνία µεταξύ του 
εσωτερικού άµισθου βοηθού (au pair) και 
της οικογένειας υποδοχής στην οποία 

καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι 

υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένων 

λεπτοµερών ρυθµίσεων για τα χρήµατα 

που προβλέπεται να λάβει για τα 

καθηµερινά έξοδα, των κατάλληλων 
ρυθµίσεων σχετικά µε τις ώρες που 
αφιερώνει για να συµµετέχει στα 
καθηµερινά οικογενειακά καθήκοντα, που 
αναφέρει τον µέγιστο αριθµό ωρών ανά 
ηµέρα που µπορεί να αφιερώνονται στη 
συµµετοχή σε τέτοιου είδους καθήκοντα, 
περιλαµβανοµένης της χορήγησης 
τουλάχιστον µιας ελεύθερης ηµέρας την 
εβδοµάδα, και του επιτρέπει να 
παρακολουθεί µαθήµατα. 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Μετά τη λήψη άδειας και τη χορήγηση 
θεώρησης, ο φορέας υποδοχής 
εγγράφεται σε σύστηµα διαπίστευσης, 
προκειµένου να διευκολυνθούν 
µελλοντικές διαδικασίες αιτήσεων. 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη εκδίδουν άδεια για 
σπουδαστές για περίοδο τουλάχιστον ενός 
έτους και την ανανεώνουν εφόσον 

εξακολουθούν να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στα 

άρθρα 6 και 10. Εάν η περίοδος των 
σπουδών είναι προγραµµατισµένη να 
διαρκέσει λιγότερο από ένα έτος, η άδεια 
εκδίδεται για το διάστηµα της διάρκειας 
των σπουδών. 

2. Τα κράτη µέλη εκδίδουν άδεια για 
σπουδαστές διάρκειας τουλάχιστον ενός 
έτους ή, όταν η διάρκεια των σπουδών 
είναι µεγαλύτερη του ενός έτους, για όλη 
τη διάρκεια των σπουδών τους και, κατά 
περίπτωση, την ανανεώνουν, εφόσον 
εξακολουθούν να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στα 

άρθρα 6 και 10. 

 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη µέλη χορηγούν σε µαθητές και 
εσωτερικούς άµισθους βοηθούς (au pair), 
άδεια για µέγιστη περίοδο ενός έτους. 

3. Τα κράτη µέλη χορηγούν σε µαθητές και 
εσωτερικούς άµισθους βοηθούς (au pair), 
άδεια που καλύπτει όλη τη διάρκεια του 
προγράµµατος ανταλλαγής µαθητών ή 
της συµφωνίας µεταξύ του εσωτερικού 
άµισθου βοηθού (au pair) και της 
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οικογένειας υποδοχής για µέγιστη περίοδο 
ενός έτους. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη µπορούν να 

συµπεριλαµβάνουν πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά µε τη διαµονή 

υπηκόου τρίτης χώρας, όπως ο πλήρης 

κατάλογος των κρατών µελών στα οποία 
σκοπεύει να µεταβεί ο ερευνητής ή 
σπουδαστής, σε έντυπη µορφή, ή να 

αποθηκεύουν τα εν λόγω δεδοµένα σε 

ηλεκτρονική µορφή, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1030/2002 και στο σηµείο α) 16 του 

παραρτήµατος του κανονισµού αυτού. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να 

συµπεριλαµβάνουν πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά µε τη διαµονή 

υπηκόου τρίτης χώρας, όπως ο πλήρης 

κατάλογος των κρατών µελών στα οποία 
έχει δηλώσει ο ερευνητής ή σπουδαστής 
ότι σκοπεύει να µεταβεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο a), σε 
έντυπη µορφή, ή να αποθηκεύουν τα εν 

λόγω δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο σηµείο α) 16 

του παραρτήµατος του κανονισµού αυτού. 

Αιτιολόγηση 

Η αναγραφή του καταλόγου των κρατών µελών στα οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας σκοπεύει να 

µεταβεί συνδέεται µε τη χορήγηση της άδειας για τη συνολική διάρκεια της διαµονής των 

ερευνητών ή σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών που καλύπτονται από τα προγράµµατα 

Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων κινητικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 (1) 

(α). 

 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Λόγοι για απόρριψη αίτησης Λόγοι για την άρνηση χορήγησης άδειας 

1. Τα κράτη µέλη απορρίπτουν αίτηση 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Τα κράτη µέλη αρνούνται τη χορήγηση 
άδειας στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν δεν πληρούνται οι γενικοί όροι που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 και οι σχετικοί 
ειδικοί όροι που προβλέπονται στα άρθρα 

7 και 10 έως 16·  

α) όταν δεν πληρούνται οι γενικοί όροι που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 ή οι σχετικοί 
ειδικοί όροι που προβλέπονται στα άρθρα 

7 και 10 έως 16· 
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β) όταν τα προσκοµισθέντα έγγραφα έχουν 
αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί 

ή έχουν άλλως νοθευτεί·  

β) όταν τα προσκοµισθέντα έγγραφα έχουν 
αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί 

ή έχουν άλλως νοθευτεί· 

γ) όταν η οντότητα υποδοχής ή το 
εκπαιδευτικό ίδρυµα δηµιουργήθηκε µε 
αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση της 
εισόδου·  

 

δ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει 
υποστεί κυρώσεις σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή 
παράνοµη απασχόληση ή δεν πληροί τις 
οριζόµενες στην εθνική νοµοθεσία 
νοµικές υποχρεώσεις που αφορούν την 
κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία 
ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι 
αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·  

 

ε) όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, κάθε ενδιάµεσος 
οργανισµός που εµπλέκεται στην 
τοποθέτηση του εσωτερικού άµισθου 
βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για 
παράβαση των όρων και/ή των στόχων 
απασχόλησης των εσωτερικών αµίσθων 
βοηθών (au pair) και/ή για παράνοµη 
απασχόληση. 

 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να απορρίψουν 
αίτηση εάν η οντότητα υποδοχής 
φαίνεται να έχει σκοπίµως καταργήσει τις 
θέσεις που προσπαθεί να καλύψει µέσω 
της νέας αίτησης εντός των 12 µηνών 
που προηγούνται της ηµεροµηνίας 
υποβολής της αίτησης. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αρνηθούν 
να χορηγήσουν άδεια στις ακόλουθες 
περιπτώσεις : 

 α) όταν η οντότητα υποδοχής έχει 
υποστεί κυρώσεις σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή 
παράνοµη απασχόληση ή δεν πληροί τις 
οριζόµενες στην εθνική νοµοθεσία 
νοµικές υποχρεώσεις όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση και/ή τη φορολογία 
ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι 
αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·  

 β) όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, κάθε ενδιάµεσος 
οργανισµός που εµπλέκεται στην 
τοποθέτηση του εσωτερικού άµισθου 
βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις 
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σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για 
παράβαση των όρων και/ή των στόχων 
απασχόλησης των εσωτερικών άµισθων 
βοηθών (au pair) και/ή για παράνοµη 
απασχόληση. 

 γ) όταν η οντότητα υποδοχής ή το 
εκπαιδευτικό ίδρυµα δηµιουργήθηκε µε 
αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της 
εισόδου. 

 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Λόγοι για ανάκληση άδειας Λόγοι για την ανάκληση ή τη µη 
ανανέωση άδειας 

1. Τα κράτη µέλη ανακαλούν άδεια στις 
ακόλουθες περιπτώσεις : 

1. Τα κράτη µέλη ανακαλούν ή αρνούνται 
να ανανεώσουν άδεια στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 α) όταν ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τους 
γενικούς όρους που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 ή τους σχετικούς ειδικούς όρους 
που προβλέπονται στα άρθρα 7, 10 έως 
14 ή 16·  

α) όταν οι άδειες και τα προσκοµισθέντα 
έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν 

πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·. 

β) όταν οι άδειες και τα προσκοµισθέντα 
έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν 

πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·. 

β) όταν η διαµονή του υπηκόου τρίτης 
χώρας γίνεται για σκοπούς εκτός αυτών 
για τους οποίους του έχει χορηγηθεί η 
άδεια διαµονής. 

 

γ) εφόσον η οντότητα υποδοχής 
δηµιουργήθηκε µε αποκλειστικό σκοπό 
τη διευκόλυνση της εισόδου· 

 

 2. Τα κράτη µέλη µπορούν να ανακαλούν 
ή να αρνούνται να ανανεώσουν άδεια στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

δ) όταν η οντότητα υποδοχής δεν πληροί 
τις οριζόµενες στην εθνική νοµοθεσία 

νοµικές υποχρεώσεις που αφορούν την 

κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία 

α) όταν η οντότητα υποδοχής δεν πληροί 
τις οριζόµενες στην εθνική νοµοθεσία 

νοµικές υποχρεώσεις που αφορούν την 

κοινωνική ασφάλιση και/ή την φορολογία 
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ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι 

αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο· 

ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή είναι 

αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο· σε περίπτωση 
που αυτό συµβεί κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, θα πρέπει να δίνεται στον 
σπουδαστή εύλογο χρονικό διάστηµα 
προκειµένου να βρει ισοδύναµο µάθηµα 
ώστε να µπορέσει να ολοκληρώσει τις 
σπουδές του· 

ε) όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, κάθε ενδιάµεσος 
οργανισµός που εµπλέκεται στην 
τοποθέτηση του εσωτερικού άµισθου 
βοηθού (au pair), έχει υποστεί κυρώσεις 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για 
παράβαση των όρων και/ή των στόχων 
απασχόλησης των εσωτερικών αµίσθων 
βοηθών (au pair) και/ή για παράνοµη 
απασχόληση· 

β) όταν η οντότητα υποδοχής έχει υποστεί 
κυρώσεις σύµφωνα µε την εθνική 

νοµοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή 
παράνοµη απασχόληση ή δεν πληροί τις 
οριζόµενες στην εθνική νοµοθεσία όσον 
αφορά την κοινωνική ασφάλιση και/ή τη 
φορολογία ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή 
είναι αφερέγγυα κατ' άλλο τρόπο·  

 γ) εφόσον η οντότητα υποδοχής 
δηµιουργήθηκε µε αποκλειστικό σκοπό 
τη διευκόλυνση της εισόδου· 

 δ) όταν η οικογένεια υποδοχής, ή, κατά 
περίπτωση, κάθε ενδιάµεσος οργανισµός 
που εµπλέκεται στην τοποθέτηση του 
εσωτερικού άµισθου βοηθού (au pair), 
έχει υποστεί κυρώσεις σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία για παράβαση των 
όρων και/ή των στόχων απασχόλησης 
των εσωτερικών άµισθων βοηθών (au 
pair) και/ή για παράνοµη απασχόληση· 

 ε) όταν η διαµονή του υπηκόου τρίτης 
χώρας γίνεται για σκοπούς εκτός αυτών 
για τους οποίους του έχει χορηγηθεί η 
άδεια διαµονής. 

στ) για τους σπουδαστές, όταν δεν 
τηρούνται οι προθεσµίες που επιβάλλονται 

για την πρόσβαση σε οικονοµική 

δραστηριότητα δυνάµει του άρθρου 23, ή 
εάν ο αντίστοιχος σπουδαστής δεν 
σηµειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις 
σχετικές σπουδές σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία ή διοικητική πρακτική. 

στ) για τους σπουδαστές, όταν δεν 
τηρούνται οι προθεσµίες που επιβάλλονται 

για την πρόσβαση σε οικονοµική 

δραστηριότητα δυνάµει του άρθρου 23· 

 ζ) για τους σπουδαστές, όταν, σύµφωνα 
µε την εθνική νοµοθεσία ή διοικητική 
πρακτική, δεν σηµειώνουν ικανοποιητική 
πρόοδο στις σπουδές τους. Το οικείο 
κράτος µέλος µπορεί να ανακαλέσει ή να 
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αρνηθεί την ανανέωση της άδειας για τον 
λόγο αυτό µόνο µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφαση που βασίζεται στην αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, το οποίο 
γνωµοδοτεί για την πρόοδο του 
σπουδαστή, εκτός αν το ίδρυµα αδυνατεί 
να ανταποκριθεί στο αίτηµα αυτό εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήµατος. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
ανακαλούν άδειας για λόγους δηµόσιας 
τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας 

υγείας. 

η) για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας 
ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. Οι λόγοι 
δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας 
βασίζονται αποκλειστικά στην 
προσωπική συµπεριφορά του 
ενδιαφερόµενου υπηκόου τρίτης χώρας. 
Οι λόγοι δηµόσιας υγείας βασίζονται σε 
αντικειµενική ανάλυση των πραγµατικών 
κινδύνων και δεν εφαρµόζονται µε 
µεροληπτικό τρόπο σε σύγκριση µε τους 
υπηκόους του οικείου κράτους µέλους. 

 2α. Όταν ένα κράτος µέλος ανακαλεί την 
άδεια για έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία 
α), β) ή γ), ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει 
το δικαίωµα να παραµείνει στο έδαφος 
του εν λόγω κράτους µέλους, εάν βρει 
άλλη οντότητα υποδοχής ή οικογένεια 
υποδοχής, προκειµένου να τελειώσει τις 
σπουδές ή την έρευνά του ή για άλλο 
σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 20 διαγράφεται 

Λόγοι για τη µη ανανέωση άδειας  

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να αρνηθούν 
να ανανεώσουν άδεια στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 

α) όταν η άδεια και τα προσκοµισθέντα 
έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν 
πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί· 

 

β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν  
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πληροί πλέον τις γενικές προϋποθέσεις 
εισόδου και διαµονής που ορίζονται στο 
άρθρο 6 και τους σχετικούς ειδικούς 
όρους που προβλέπονται στα άρθρα 7, 9 
και 10· 

γ) για τους σπουδαστές, όταν δεν 
τηρούνται οι προθεσµίες που 
επιβάλλονται για την πρόσβαση σε 
οικονοµική δραστηριότητα δυνάµει του 
άρθρου 23, ή εάν ο αντίστοιχος 
σπουδαστής δεν σηµειώνει ικανοποιητική 
πρόοδο στις σχετικές σπουδές σύµφωνα 
µε την εθνική νοµοθεσία ή διοικητική 
πρακτική· 

 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αρνούνται 
να ανανεώσουν άδεια για λόγους 
δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και 
δηµόσιας υγείας. 

 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 
2011/98/ΕΕ, οι ερευνητές υπήκοοι τρίτων 

χωρών έχουν δικαίωµα ίσης µεταχείρισης 

µε τους υπηκόους του κράτους µέλους 

υποδοχής όσον αφορά τους κλάδους της 

κοινωνικής ασφάλισης, 

συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών 

παροχών, όπως ορίζεται στον κανονισµό 

αριθ. 883/2004 για τον συντονισµό των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της 
οδηγίας 2011/98/ΕΕ, οι ερευνητές και οι 
σπουδαστές υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν 
δικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε τους 

υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής 

όσον αφορά την εκπαίδευση και την 
επαγγελµατική κατάρτιση και τους 
κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, 

συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών 

παροχών, όπως ορίζεται στον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισµό 
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

Αιτιολόγηση 

Η παρέκκλιση από την οδηγία για την ενιαία άδεια θα πρέπει να επεκταθεί στους σπουδαστές και 

να περιλαµβάνει επίσης την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση. 
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Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Μαθητές, εθελοντές, άµισθοι 
ασκούµενοι και εσωτερικοί άµισθοι βοηθοί 
(au pair), ανεξάρτητα από το αν τους έχει 

επιτραπεί να εργαστούν σύµφωνα µε την 

ενωσιακή ή την εθνική νοµοθεσία, 

δικαιούνται ίσης µεταχείρισης όσον αφορά 

την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 

την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών που 

τίθενται στη διάθεση του κοινού, µε 

εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση 

στέγης όπως προβλέπονται από το εθνικό 

δίκαιο. 

2. Σπουδαστές, µαθητές, εθελοντές, 
άµισθοι ασκούµενοι και εσωτερικοί 

άµισθοι βοηθοί (au pair), ανεξάρτητα από 
το αν τους έχει επιτραπεί να εργαστούν 

σύµφωνα µε την ενωσιακή ή την εθνική 

νοµοθεσία, δικαιούνται ίσης µεταχείρισης 

όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 

υπηρεσίες και την προµήθεια αγαθών και 

υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του 

κοινού, µε εξαίρεση τις διαδικασίες για την 

απόκτηση στέγης όπως προβλέπονται από 

το εθνικό δίκαιο. 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν άδεια 
εισόδου και διαµονής στην επικράτεια 
κράτους µέλους βάσει θεώρησης για 
διαµονή µακράς διάρκειας δικαιούνται να 
έχουν ίση µεταχείριση µε τους υπηκόους 
του κράτους µέλους ως προς τα 
δικαιώµατα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου. 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας περί ενιαίας άδειας δεν περιλαµβάνει ρητά 

τους υπηκόους τρίτων χωρών (π.χ. σπουδαστές) που εισέρχονται στην ΕΕ µε θεώρηση εισόδου. Η 

παράλειψη αυτή θα µπορούσε να οδηγήσει σε διάκριση των σπουδαστών έναντι άλλων 

κατηγοριών. Για να καλυφθεί το κενό, τα δικαιώµατα του άρθρου 21 πρέπει να καλύπτουν ρητά 

και αυτή την κατηγορία. 

 

 



 

 

 PE529.534/ 27 

 EL 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εκτός ωραρίου σπουδών και µε την 
επιφύλαξη των κανονισµών και 

προϋποθέσεων που εφαρµόζονται στη 

σχετική δραστηριότητα εντός του κράτους 

µέλους υποδοχής, επιτρέπεται στους 

σπουδαστές να ασκούν έµµισθη 

δραστηριότητα, ενδέχεται δε επίσης να 

τους επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης 

οικονοµικής δραστηριότητας. Η 
κατάσταση της αγοράς εργασίας στο 

κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 

λαµβάνεται υπ’ όψη. 

1. Εκτός ωραρίου σπουδών και µε την 
επιφύλαξη των κανονισµών και 

προϋποθέσεων που εφαρµόζονται στη 

σχετική δραστηριότητα εντός του κράτους 

µέλους υποδοχής, επιτρέπεται στους 

σπουδαστές να ασκούν έµµισθη 

δραστηριότητα, ενδέχεται δε επίσης να 

τους επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης 

οικονοµικής δραστηριότητας. Η 
κατάσταση της αγοράς εργασίας στο 

κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 

λαµβάνεται υπ’ όψη, αλλά όχι κατά τρόπο 
συστηµατικό ο οποίος θα µπορούσε να 
οδηγήσει στον αποκλεισµό των 
σπουδαστών από την αγορά εργασίας. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή σπουδών 

σε κράτος µέλος, παρέχεται στους 

υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωµα να 

παραµείνουν στο έδαφος του κράτους 

µέλους για περίοδο 12 µηνών για να 
αναζητήσουν απασχόληση ή να ιδρύσουν 

επιχείρηση, εφόσον εξακολουθούν να 

πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα 

στοιχεία α) και γ) έως στ) του άρθρου 6. 
Εντός περιόδου µεγαλύτερης των 3 µηνών 
και µικρότερης των 6 µηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών 

να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 

εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση 

ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία 

δηµιουργίας επιχείρησης. Μετά την 
παρέλευση περιόδου 6 µηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί επιπλέον από τους υπηκόους 

τρίτων χωρών να παράσχουν αποδεικτικά 

1. Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ή 
σπουδών σε κράτος µέλος, παρέχεται 

στους υπηκόους τρίτων χωρών το 

δικαίωµα να παραµείνουν στο έδαφος του 

κράτους µέλους για περίοδο 18 µηνών για 
να αναζητήσουν απασχόληση ή να 

ιδρύσουν επιχείρηση, εφόσον 

εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που 

καθορίζονται στα στοιχεία α) και γ) έως 

στ) του άρθρου 6. Εντός περιόδου 
µεγαλύτερης των έξι µηνών και 
µικρότερης των εννέα µηνών ενδέχεται να 
ζητηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών 

να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 

εξακολουθούν να αναζητούν απασχόληση 

ή ότι βρίσκονται στη διαδικασία 

δηµιουργίας επιχείρησης. Μετά την 
παρέλευση περιόδου εννέα µηνών 
ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον από τους 
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στοιχεία ότι έχουν πραγµατικές 

πιθανότητες να προσληφθούν ή να 

ιδρύσουν επιχείρηση. 

υπηκόους τρίτων χωρών να παράσχουν 

αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν 

πραγµατικές πιθανότητες να προσληφθούν 

ή να ιδρύσουν επιχείρηση. 

 2. Τα κράτη µέλη χορηγούν άδεια για 
τους σκοπούς της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου στον ενδιαφερόµενο 
υπήκοο τρίτης χώρας και, κατά 
περίπτωση, στα µέλη της οικογένειάς του 
σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 6, στοιχεία α) και γ) έως στ). 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέλη οικογένειας ερευνητών Μέλη οικογένειας ερευνητών και 
σπουδαστών 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της οδηγίας 

2003/86/ΕΚ, η οικογενειακή επανένωση 

δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι ο 

κάτοχος της άδειας διαµονής για τους 

σκοπούς της έρευνας έχει εύλογη 

προοπτική να αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης 

διαµονής ούτε ότι έχει ελάχιστη περίοδο 

διαµονής. 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της οδηγίας 

2003/86/ΕΚ, η οικογενειακή επανένωση 

δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι ο 

κάτοχος της άδειας διαµονής για τους 

σκοπούς της έρευνας ή των σπουδών έχει 
εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωµα 

µόνιµης διαµονής ούτε ότι έχει ελάχιστη 

περίοδο διαµονής. 

2. Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο 
εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 1 και 

από το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2003/86/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και τα µέτρα 

ενσωµάτωσης που αναφέρονται στις εν 

λόγω διατάξεις µπορούν να εφαρµόζονται 

µόνον εφόσον έχει επιτραπεί η 

οικογενειακή επανένωση των 

ενδιαφεροµένων. 

2. Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο 
εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 1 και 

από το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2003/86/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και τα µέτρα 

ενσωµάτωσης που αναφέρονται στις εν 

λόγω διατάξεις µπορούν να εφαρµόζονται 

µόνον εφόσον έχει επιτραπεί η 

οικογενειακή επανένωση των 

ενδιαφεροµένων. 

3. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2003/86/ΕΚ, οι άδειες για τα µέλη 

οικογένειας χορηγούνται, εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

οικογενειακής επανένωσης, εντός 90 

3. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2003/86/ΕΚ, οι άδειες για τα µέλη 

οικογένειας χορηγούνται, εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

οικογενειακής επανένωσης, εντός 90 
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ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης, και εντός 60 ηµερών από την 

ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης για τα 

µέλη της οικογένειας εθνικών ερευνητών 

τρίτης χώρας που καλύπτονται από τα 

αντίστοιχα προγράµµατα της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων 

κινητικότητας. 

ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης, και εντός 60 ηµερών από την 

ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης για τα 

µέλη της οικογένειας εθνικών ερευνητών 
και σπουδαστών τρίτης χώρας που 
καλύπτονται από τα αντίστοιχα 

προγράµµατα της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων 

κινητικότητας. 

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 
παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 

2003/86/ΕΚ, η διάρκεια ισχύος της άδειας 

για τα µέλη της οικογένειας είναι η ίδια µε 

εκείνη της άδειας που χορηγείται στον 

ερευνητή, εφόσον η διάρκεια ισχύος των 

ταξιδιωτικών τους εγγράφων το επιτρέπει. 

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 
παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 

2003/86/ΕΚ, η διάρκεια ισχύος της άδειας 

για τα µέλη της οικογένειας είναι η ίδια µε 

εκείνη της άδειας που χορηγείται στον 

ερευνητή ή τον σπουδαστή, εφόσον η 
διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών τους 

εγγράφων το επιτρέπει. 

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 
παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση της 

οδηγίας 2003/86/ΕΚ, τα κράτη µέλη δεν 

εφαρµόζουν καµία προθεσµία όσον αφορά 

την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 
παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση της 

οδηγίας 2003/86/ΕΚ, τα κράτη µέλη δεν 

εφαρµόζουν καµία προθεσµία όσον αφορά 

την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις σχετικά µε την οικογενειακή επανένωση για τους ερευνητές πρέπει να επεκταθούν 

και στους σπουδαστές. 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ικαίωµα κινητικότητας µεταξύ κρατών 

µελών για ερευνητές, σπουδαστές και 
έµµισθους ασκούµενους  

∆ικαίωµα κινητικότητας µεταξύ κρατών 

µελών για ερευνητές, σπουδαστές, 
εθελοντές και ασκούµενους 

1. Επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο 
οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας, να 

πραγµατοποιεί µέρος της έρευνας του σε 

άλλο κράτος µέλος, υπό τους όρους που 

ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

1. Επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο 
οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας, να 

πραγµατοποιεί µέρος της έρευνας του σε 

άλλο κράτος µέλος, υπό τους όρους που 

ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

Εάν ο ερευνητής διαµένει για περίοδο 

έως έξι µήνες σε άλλο κράτος µέλος, η 

Εάν ο ερευνητής διαµένει για περίοδο 

έως έξι µήνες σε άλλο κράτος µέλος, η 
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έρευνα µπορεί να διεξάγεται βάσει της 

σύµβασης υποδοχής που συνήφθη στο 

πρώτο κράτος µέλος, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο ερευνητής διαθέτει επαρκείς πόρους 

στο άλλο κράτος µέλος και ότι δεν 
θεωρείται από το δεύτερο κράτος µέλος 
ως απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη 
δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία. 

έρευνα µπορεί να διεξάγεται βάσει της 

σύµβασης υποδοχής που συνήφθη στο 

πρώτο κράτος µέλος, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο ερευνητής διαθέτει επαρκείς πόρους 

στο άλλο κράτος µέλος και ότι δεν συνιστά 
απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια 

ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία στο δεύτερο 
κράτος µέλος. 

Εάν ο ερευνητής διαµείνει στο άλλο 

κράτος µέλος για περισσότερο από έξι 

µήνες, τα κράτη µέλη µπορούν να 

απαιτούν νέα σύµβαση υποδοχής για τη 

διεξαγωγή της έρευνας στο εν λόγω κράτος 

µέλος. Εάν κράτη µέλη απαιτούν άδεια για 
την άσκηση κινητικότητας, οι άδεια αυτή 

χορηγείται σύµφωνα µε τις διαδικαστικές 

εγγυήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 
30. Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν από τον 
ερευνητή να εγκαταλείψει το έδαφός τους 

προκειµένου να υποβάλει αίτηση 

για άδεια. 

Εάν ο ερευνητής διαµείνει στο άλλο 

κράτος µέλος για περισσότερο από έξι 

µήνες, τα κράτη µέλη µπορούν να 

απαιτούν νέα σύµβαση υποδοχής για τη 

διεξαγωγή της έρευνας στο εν λόγω κράτος 

µέλος. Εάν κράτη µέλη απαιτούν άδεια για 
την άσκηση κινητικότητας, οι άδεια αυτή 

χορηγείται σύµφωνα µε τις διαδικαστικές 

εγγυήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 
29. Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν από τον 
ερευνητή να εγκαταλείψει το έδαφός τους 

προκειµένου να υποβάλει αίτηση 

για άδεια. 

2. Για περιόδους µεγαλύτερες των τριών 
µηνών, οι οποίες όµως δεν υπερβαίνουν 

τους έξι µήνες, υπήκοος τρίτης χώρας που 

έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής ή ως 
έµµισθος ασκούµενος δυνάµει της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιεί µέρος των 

σπουδών/πρακτικής άσκησης σε άλλο 
κράτος µέλος υπό τον όρο ότι, πριν τη 

µετακίνηση σε αυτό το κράτος µέλος, έχει 

προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

στην αρµόδια αρχή του δεύτερου κράτους 

µέλους: 

2. Για περιόδους µεγαλύτερες των τριών 
µηνών, οι οποίες όµως δεν υπερβαίνουν 

τους έξι µήνες, υπήκοος τρίτης χώρας που 

έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής, 
εθελοντής ή ως ασκούµενος δυνάµει της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιεί µέρος των 

σπουδών/πρακτικής άσκησης/εθελοντικής 
δραστηριότητας σε άλλο κράτος µέλος 
υπό τον όρο ότι, πριν τη µετακίνηση σε 

αυτό το κράτος µέλος, έχει προσκοµίσει τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά στην αρµόδια 

αρχή του δεύτερου κράτους µέλους: 

α) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο· α) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο· 

β) απόδειξη ασφάλισης ασθενείας για 
όλους τους κινδύνους που κανονικά 

καλύπτονται για τους υπηκόους του 

οικείου κράτους µέλους· 

β) απόδειξη ασφάλισης ασθενείας για 
όλους τους κινδύνους που κανονικά 

καλύπτονται για τους υπηκόους του 

οικείου κράτους µέλους· 

γ) απόδειξη ότι έχει γίνει δεκτός από 
ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή από 

οντότητα υποδοχής για πρακτική άσκηση· 

γ) απόδειξη ότι έχει γίνει δεκτός από 
ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή από 

οντότητα υποδοχής για πρακτική άσκηση ή 
εθελοντισµό· 

δ) αποδεικτικά στοιχεία ότι κατά τη 
διαµονή του/της θα διαθέτει επαρκείς 

πόρους για την κάλυψη των εξόδων 

διαβίωσης, των σπουδών και των εξόδων 

δ) αποδεικτικά στοιχεία ότι κατά τη 
διαµονή του/της θα διαθέτει επαρκείς 

πόρους για την κάλυψη των εξόδων 

διαβίωσης, των σπουδών και των εξόδων 
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επαναπατρισµού. επαναπατρισµού. 

3. Για την κινητικότητα των σπουδαστών 
και των ασκούµενων από το πρώτο κράτος 

µέλος σε δεύτερο κράτος µέλος, οι αρχές 

του δεύτερου κράτους µέλους 

ενηµερώνουν τις αρχές του πρώτου 

κράτους µέλους σχετικά µε την απόφασή 

τους. Εφαρµόζονται οι διαδικασίες 
συνεργασίας που ορίζονται στο άρθρο 32. 

3. Για την κινητικότητα των σπουδαστών, 
των εθελοντών και των ασκούµενων από 
το πρώτο κράτος µέλος σε δεύτερο κράτος 

µέλος, οι αρχές του δεύτερου κράτους 

µέλους ενηµερώνουν τις αρχές του πρώτου 

κράτους µέλους σχετικά µε την απόφασή 

τους. Εφαρµόζονται οι διαδικασίες 
συνεργασίας που ορίζονται στο άρθρο 32. 

4. Για υπήκοο τρίτης χώρας που έχει γίνει 
δεκτός ως σπουδαστής, µπορούν να 

εγκριθούν µετακινήσεις σε δεύτερο κράτος 

µέλος, διάρκειας άνω των έξι µηνών, υπό 

τις ίδιες προϋποθέσεις µε εκείνες που 

εφαρµόζονται σε περίπτωση κινητικότητας 

για περίοδο µεγαλύτερη από τρεις µήνες, 

αλλά µικρότερη από έξι µήνες. Αν κράτη 
µέλη απαιτούν νέα αίτηση για να 

χορηγήσουν άδεια άσκησης κινητικότητας 

για περίοδο που υπερβαίνει τους έξι µήνες, 

οι άδειες αυτές χορηγούνται σύµφωνα µε 

το άρθρο 29. 

4. Για υπήκοο τρίτης χώρας που έχει γίνει 
δεκτός ως σπουδαστής, µπορούν να 

εγκριθούν µετακινήσεις σε δεύτερο κράτος 

µέλος, διάρκειας άνω των έξι µηνών, υπό 

τις ίδιες προϋποθέσεις µε εκείνες που 

εφαρµόζονται σε περίπτωση κινητικότητας 

για περίοδο µεγαλύτερη από τρεις µήνες, 

αλλά µικρότερη από έξι µήνες. Αν κράτη 
µέλη απαιτούν νέα αίτηση για να 

χορηγήσουν άδεια άσκησης κινητικότητας 

για περίοδο που υπερβαίνει τους έξι µήνες, 

οι άδειες αυτές χορηγούνται σύµφωνα µε 

το άρθρο 29. 

5. Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν από τους 
σπουδαστές να εγκαταλείψουν το έδαφός 

τους για να υποβάλουν αιτήσεις άδειας 

κινητικότητας µεταξύ κρατών µελών. 

5. Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν από τους 
σπουδαστές, τους εθελοντές ή τους 
ασκούµενους να εγκαταλείψουν το έδαφός 
τους για να υποβάλουν αιτήσεις άδειας 

κινητικότητας µεταξύ κρατών µελών. 

 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ικαιώµατα για ερευνητές και σπουδαστές 

που καλύπτονται από προγράµµατα της 

Ένωσης συµπεριλαµβανοµένων των 

µέτρων κινητικότητας 

∆ικαιώµατα για ερευνητές, εθελοντές, 
άµισθους και έµµισθους ασκούµενους και 
σπουδαστές που καλύπτονται από 

προγράµµατα της Ένωσης 

συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων 

κινητικότητας  

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν 

γίνει δεκτοί ως ερευνητές ή σπουδαστές 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και οι 

οποίοι καλύπτονται από προγράµµατα της 

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν 

γίνει δεκτοί ως ερευνητές, εθελοντές 
άµισθους ή έµµισθους ασκούµενους ή 
σπουδαστές σύµφωνα µε την παρούσα 
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Ένωσης συµπεριλαµβανοµένων των 

µέτρων κινητικότητας, άδεια που καλύπτει 

όλη τη διάρκεια της διαµονής τους στο 

οικείο κράτος µέλος, εφόσον: 

οδηγία και οι οποίοι καλύπτονται από 

προγράµµατα της Ένωσης 

συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων 

κινητικότητας, άδεια που καλύπτει όλη τη 

διάρκεια της διαµονής τους στο οικείο 

κράτος µέλος, εφόσον: 

α) ο πλήρης κατάλογος των κρατών µελών 
στα οποία σκοπεύει να µεταβεί ο 

ερευνητής ή ο σπουδαστής έχει γίνει 

γνωστός πριν από την είσοδο στο πρώτο 

κράτος µέλος· 

α) ο πλήρης κατάλογος των κρατών µελών 
στα οποία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να 
µεταβεί ο ερευνητής, ο εθελοντής, ο 
άµισθος ή έµµισθος ασκούµενος ή ο 
σπουδαστής έχει γίνει γνωστός πριν από 

την είσοδο στο πρώτο κράτος µέλος· 

β) στην περίπτωση σπουδαστών, ο αιτών 
µπορεί να προσκοµίσει αποδεικτικά 

στοιχεία ότι έγινε δεκτός από το σχετικό 

ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για να 
παρακολουθήσει κύκλο σπουδών. 

β) στην περίπτωση σπουδαστών, ο αιτών 
µπορεί να προσκοµίσει αποδεικτικά 

στοιχεία ότι έγινε δεκτός από το σχετικό 
εκπαιδευτικό ίδρυµα για να 
παρακολουθήσει κύκλο σπουδών· 

 βα) στην περίπτωση εθελοντών, ο αιτών 
µπορεί να προσκοµίσει αποδεικτικά 
στοιχεία ότι έγινε δεκτός από τον σχετικό 
οργανισµό ή πρόγραµµα παροχής 
εθελοντικών υπηρεσιών, όπως η 
ευρωπαϊκή υπηρεσία για την εθελοντική 
εργασία· 

 ββ) στην περίπτωση ασκουµένων, ο 
αιτών µπορεί να προσκοµίσει 
αποδεικτικά στοιχεία ότι έγινε δεκτός από 
τη σχετική οντότητα υποδοχής.  

2. Η άδεια χορηγείται από το πρώτο 
κράτος µέλος όπου διαµένει ο ερευνητής ή 

ο σπουδαστής.  

2. Η άδεια χορηγείται από το πρώτο 
κράτος µέλος όπου διαµένει ο ερευνητής, ο 
εθελοντής, ο άµισθος ή έµµισθος 
ασκούµενος ή ο σπουδαστής.  

3. Όταν ο πλήρης κατάλογος των κρατών 
µελών δεν είναι γνωστός πριν από την 

είσοδο στο πρώτο κράτος µέλος: 

3. Όταν ο πλήρης κατάλογος των κρατών 
µελών δεν είναι γνωστός πριν από την 

είσοδο στο πρώτο κράτος µέλος: 

α) για τους ερευνητές, εφαρµόζονται οι 
όροι που καθορίζονται στο άρθρο 26 για 

παραµονή σε άλλα κράτη µέλη για 

περιόδους µέχρι έξι µήνες· 

α) για τους ερευνητές, εφαρµόζονται οι 
όροι που καθορίζονται στο άρθρο 26 για 

παραµονή σε άλλα κράτη µέλη για 

περιόδους µέχρι έξι µήνες· 

β) για τους σπουδαστές, εφαρµόζονται οι 
όροι που καθορίζονται στο άρθρο 26 για 

παραµονή σε άλλα κράτη µέλη για 

περιόδους τριών έως έξι µηνών. 

β) για τους σπουδαστές, τους άµισθους ή 
έµµισθους ασκούµενους και τους 
εθελοντές, εφαρµόζονται οι όροι που 
καθορίζονται στο άρθρο 26 για παραµονή 

σε άλλα κράτη µέλη για περιόδους τριών 

έως έξι µηνών. 
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Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν ο ερευνητής µετακινείται σε 
δεύτερο κράτος µέλος σύµφωνα µε τα 

άρθρα 26 και 27, και εφόσον η οικογένειά 
του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος 
µέλος, τα µέλη της οικογένειάς του έχουν 
το δικαίωµα να τον συνοδεύσουν ή να 
επανενωθούν µαζί του. 

1. Όταν ο ερευνητής/η ερευνήτρια 
µετακινείται σε δεύτερο κράτος µέλος 

σύµφωνα µε τα άρθρα 26 και 27, και 

εφόσον η οικογένειά του/της είχε ήδη 
συσταθεί στο πρώτο κράτος µέλος, τα µέλη 

της οικογένειάς του/της έχουν το δικαίωµα 
να τον/την συνοδεύσουν ή να 
επανενωθούν µαζί του/της. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να χρησιµοποιηθεί ουδέτερη ορολογία ως προς το φύλο. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) σταθερούς και τακτικούς πόρους, 
επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και 
των µελών της οικογένειάς του, χωρίς να 
προσφεύγει στο σύστηµα κοινωνικής 

αρωγής του οικείου κράτους µέλους. 

(β) σταθερούς και τακτικούς πόρους, 
επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου/της 
ιδίας και των µελών της οικογένειάς 
του/της, χωρίς να προσφεύγει στο 
σύστηµα κοινωνικής αρωγής του οικείου 

κράτους µέλους. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να χρησιµοποιηθεί ουδέτερη ορολογία ως προς το φύλο. 

 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 
αποφαίνονται επί του συνόλου της 

αίτησης, και κοινοποιούν την απόφασή 

1. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 
αποφαίνονται επί του συνόλου της 

αίτησης, και κοινοποιούν την απόφασή 
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τους γραπτώς στον αιτούντα, σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες κοινοποίησης που 

θεσπίζονται στην εθνική νοµοθεσία του 

συγκεκριµένου κράτους µέλους, το 

ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 
60 ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία υποβλήθηκε η αίτηση, και εντός 30 
ηµερών στην περίπτωση εθνικών 
ερευνητών και σπουδαστών υπηκόων 
τρίτης χώρας που καλύπτονται από 
προγράµµατα της Ένωσης 
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων 
κινητικότητας. 

τους γραπτώς στον αιτούντα, σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες κοινοποίησης που 

θεσπίζονται στην εθνική νοµοθεσία του 

συγκεκριµένου κράτους µέλους, το 

ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 
30 ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία υποβλήθηκε η αίτηση. Σε 
περίπτωση που η εθνική νοµοθεσία τους 
προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής 
έναντι διοικητικής αρχής, οι αρµόδιες 
αρχές των κρατών µελών αποφασίζουν 
για την προσφυγή το αργότερο εντός 30 
ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης 
της προσφυγής. 

 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν τα στοιχεία που έχουν 
προσκοµισθεί προς στήριξη της αίτησης 

είναι ανεπαρκή, οι αρµόδιες αρχές 

ενηµερώνουν τον αιτούντα για τα επιπλέον 

στοιχεία που τυχόν τους είναι 

απαραίτητα και προσδιορίζουν εύλογη 

προθεσµία για τη συµπλήρωση της 

αίτησης. Η προθεσµία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 αναστέλλεται µέχρις 

ότου οι αρµόδιες αρχές λάβουν τα εν λόγω 

επιπλέον στοιχεία . 

2. Εάν τα στοιχεία που έχουν 
προσκοµισθεί προς στήριξη της αίτησης 

είναι ανεπαρκή, οι αρµόδιες αρχές 

ενηµερώνουν τον αιτούντα για τα επιπλέον 

στοιχεία που τυχόν τους είναι 

απαραίτητα και, κατά την καταχώριση 
της αίτησης, προσδιορίζουν εύλογη 
προθεσµία για τη συµπλήρωση της 

αίτησης. Η προθεσµία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 αναστέλλεται µέχρις 

ότου οι αρµόδιες αρχές λάβουν τα εν λόγω 

επιπλέον στοιχεία . 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 - παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε απόφαση µε την οποία 
απορρίπτεται αίτηση για άδεια 
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο υπήκοο 

τρίτης χώρας µε τις διαδικασίες 

3. Κάθε απόφαση άρνησης χορήγησης 
άδειας κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο 
υπήκοο τρίτης χώρας µε τις διαδικασίες 

κοινοποίησης της οικείας εθνικής 
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κοινοποίησης της οικείας εθνικής 

νοµοθεσίας. Η κοινοποίηση αναφέρει ρητά 
τις υπάρχουσες δυνατότητες άσκησης 

ενδίκων βοηθηµάτων, το εθνικό 

δικαστήριο ή αρχή ενώπιον των οποίων ο 

ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει 

προσφυγή και την χρονική προθεσµία για 

την άσκησή τους. 

νοµοθεσίας. Η κοινοποίηση αναφέρει ρητά 
τις υπάρχουσες δυνατότητες άσκησης 

ενδίκων βοηθηµάτων, το εθνικό 

δικαστήριο ή αρχή ενώπιον των οποίων ο 

ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει 

προσφυγή και την χρονική προθεσµία για 

την άσκησή τους και παρέχει όλες τις 
σχετικές πρακτικές πληροφορίες οι 
οποίες διευκολύνουν την άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού. 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία τεχνικής φύσεως για λόγους συνέπειας µε τον τίτλο του κεφαλαίου IV και µε άλλα 

µέσα, όπως οι ΤΠΕ και οι οδηγίες για τους εποχιακά εργαζόµενους. 

 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 - παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση που αίτηση απορρίπτεται 
ή άδεια εκδοθείσα στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας αναστέλλεται, ο 
ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να 

προσφύγει ενώπιον των αρχών του οικείου 

κράτους µέλους . 

4. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης 
άδειας ή αναστολής άδειας εκδοθείσας 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, ο 

ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να 

προσφύγει ενώπιον των αρχών του οικείου 

κράτους µέλους. 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία τεχνικής φύσεως για λόγους συνέπειας µε τον τίτλο του κεφαλαίου IV και µε άλλα 

µέσα, όπως οι ΤΠΕ και οι οδηγίες για τους εποχιακά εργαζόµενους. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 29α 

 Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών 
διαµονής ή θεωρήσεων σε σπουδαστές, 

µαθητές ή ερευνητές 
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 Μεταξύ της αρχής κράτους µέλους που 
είναι αρµόδια για την είσοδο και τη 
διαµονή σπουδαστών, µαθητών ή 
ερευνητών υπηκόων τρίτης χώρας, και 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή οργανισµού 
που διαχειρίζεται προγράµµατα 
ανταλλαγής µαθητών, αναγνωρισµένου 
προς τούτο από το οικείο κράτος µέλος, 
σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία ή 
τις διοικητικές του πρακτικές, µπορεί να 
συνάπτεται σύµβαση για τη θέσπιση 
ταχείας διαδικασίας αποδοχής, στο 
πλαίσιο της οποίας χορηγούνται άδειες 
διαµονής ή θεωρήσεις στο όνοµα του 
ενδιαφεροµένου υπηκόου τρίτης χώρας. 

Αιτιολόγηση 

Η ταχεία διαδικασία, η οποία ήδη υφίσταται στην οδηγία για τους σπουδαστές που ισχύει σήµερα, 

επανεισάγεται και επεκτείνεται και στους ερευνητές. 

 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν 

πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις 

εισόδου και διαµονής για τους υπηκόους 

τρίτων χωρών που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, καθώς 

και το ελάχιστο ποσό µηνιαίων πόρων που 

απαιτούνται, τα δικαιώµατα, όλα τα 

αποδεικτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα 

για την υποβολή αίτησης και τα 

εφαρµοστέα τέλη. Τα κράτη µέλη 

κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά µε τους 

ερευνητικούς οργανισµούς που έχουν 

εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 8. 

Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν εύκολα 
προσβάσιµες και κατανοητές 
πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις 

εισόδου και διαµονής για τους υπηκόους 

τρίτων χωρών που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, καθώς 

και το ελάχιστο ποσό µηνιαίων πόρων που 

απαιτούνται, τα δικαιώµατα, όλα τα 

αποδεικτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα 

για την υποβολή αίτησης και τα 

εφαρµοστέα τέλη. Τα κράτη µέλη 

κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά µε τους 

ερευνητικούς οργανισµούς που έχουν 

εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 8. 
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Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη δυνατόν να απαιτούν από 

τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλη για 
τη διεκπεραίωση των αιτήσεων σύµφωνα 
µε την παρούσα οδηγία. Το ύψος των εν 
λόγω τελών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο 
την επίτευξη των στόχων της.  

Τα κράτη µέλη δυνατόν να απαιτούν από 

τους αιτούντες την καταβολή τελών για τη 
διεκπεραίωση της αίτησής τους σύµφωνα 
µε την παρούσα οδηγία. Το επίπεδο των εν 
λόγω τελών δεν πρέπει να είναι 
υπερβολικό ή δυσανάλογο κατά τρόπο 
που ενδεχοµένως δυσχεραίνει την 
επίτευξη των στόχων της. Σε περίπτωση 
που τα τέλη αυτά καταβάλλονται από τον 
υπήκοο τρίτης χώρας, ο εν λόγω υπήκοος 
έχει το δικαίωµα να αποζηµιωθεί από τον 
φορέα υποδοχής ή την οικογένεια 
υποδοχής, αντιστοίχως. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη µέλη διευκολύνουν τη 
διαδικασία υποβολής αίτησης 
επιτρέποντας στους υπηκόους τρίτων 
χωρών να υποβάλουν αίτηση και να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία για 
οιοδήποτε κράτος µέλος στην πρεσβεία ή 
το προξενείο του κράτους µέλους που 
είναι προσφορότερο για τον αιτούντα.  

 

 

 

 


