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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

17.2.2016 A8-0224/178 

Τροπολογία  178 

Jane Collins 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Επξωπαϊθό δίθηπν ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο, πξόζβαζε ηωλ εξγαδνκέλωλ ζε ππεξεζίεο 

θηλεηηθόηεηαο θαη ε πεξαηηέξω ελνπνίεζε ηωλ αγνξώλ εξγαζίαο 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραυος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Γηα ηε ζπγθέληξωζε πξνζθνξώλ θαη 

αηηήζεωλ εξγαζίαο θάζε θξάηνο κέινο 

αλαξηά ζηελ πύιε EURES: 

1. Γηα ηε ζπγθέληξωζε πξνζθνξώλ θαη 

αηηήζεωλ εξγαζίαο θάζε θξάηνο κέινο 

δύλαηαη λα αλαξηά ζηελ πύιε EURES: 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

17.2.2016 A8-0224/179 

Τροπολογία  179 

Jane Collins 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Επξωπαϊθό δίθηπν ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο, πξόζβαζε ηωλ εξγαδνκέλωλ ζε ππεξεζίεο 

θηλεηηθόηεηαο θαη ε πεξαηηέξω ελνπνίεζε ηωλ αγνξώλ εξγαζίαο 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραυος 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) όιεο ηηο θελέο ζέζεηο πνπ παξέρνπλ νη 

δεκόζηεο ππεξεζίεο απαζρόιεζήο ηνπ, 

θαζώο επίζεο θαη εθείλεο πνπ παξέρνπλ 

νη εηαίξνη ηνπ EURES ηνπ εθάζηνηε 

θξάηνπο· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Τροπολογία  180 

Jane Collins 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Επξωπαϊθό δίθηπν ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο, πξόζβαζε ηωλ εξγαδνκέλωλ ζε ππεξεζίεο 

θηλεηηθόηεηαο θαη ε πεξαηηέξω ελνπνίεζε ηωλ αγνξώλ εξγαζίαο 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άξζξν 16  

Απηνκαηνπνηεκέλε αληηζηνίρηζε κέζσ 

ηεο θνηλήο πιαηθόξκαο ΤΠ 

δηαγξάθεηαη 

1. Η Επξσπατθή Επηηξνπή νθείιεη λα 

αλαπηύμεη έλα επξσπατθό ζύζηεκα 

ηαμηλόκεζεο δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ, 

πξνζόλησλ θαη επαγγεικάησλ. Η 

ηαμηλόκεζε απηή απνηειεί κέζν 

δηεπθόιπλζεο ησλ δηαζπλνξηαθώλ 

επηγξακκηθώλ αηηήζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ 

Επξσπατθή Έλσζε κέζσ ηεο 

αληηζηνίρηζεο ηεο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο εξγαζίαο, ηνπ πξνζδηνξηζκνύ 

ησλ ειιείςεσλ δεμηνηήησλ, ηεο 

αλαγλώξηζεο ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ επαγγεικαηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ πύιε EURES. 

 

2. Τα θξάηε κέιε ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ 

ηνπο θαη κε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ζε 

ό,ηη αθνξά ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ 

ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ 

ηαμηλόκεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1. 

 

3. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, κέρξη ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2017, θάζε θξάηνο κέινο 

πξνβαίλεη ζε αξρηθή θαηαγξαθή γηα ηε 

ραξηνγξάθεζε ησλ εζληθώλ, 

 



 

AM\1086856EL.doc  PE576.611v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνκεαθώλ 

ηαμηλνκήζεώλ ηνπ από θαη πξνο ηελ 

ηαμηλόκεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο 

ρξήζεο ηεο θαηαγξαθήο κε βάζε κηα 

εθαξκνγή πνπ δηαηίζεηαη από ην 

επξσπατθό γξαθείν ζπληνληζκνύ, 

επηθαηξνπνηνύλ ηαθηηθά ηελ θαηαγξαθή, 

ώζηε λα πεξηιακβάλεη θάζε εμέιημε ησλ 

ππεξεζηώλ πξνζιήςεσλ. 

4. Η Επηηξνπή παξέρεη ηερληθή ζηήξημε 

ζηα θξάηε κέιε πνπ επηιέγνπλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο εζληθέο 

ηαμηλνκήζεηο κε ηελ ηαμηλόκεζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. 

 

5. Η Επηηξνπή ζεζπίδεη κέζσ 

εθηειεζηηθώλ πξάμεσλ ηα απαξαίηεηα 

ηερληθά πξόηππα θαη ηνπο κνξθόηππνπο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηαμηλόκεζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. Οη ελ 

ιόγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη 

από ηελ Επηηξνπή ζύκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 3. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Τροπολογία  181 

Jane Collins 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Επξωπαϊθό δίθηπν ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο, πξόζβαζε ηωλ εξγαδνκέλωλ ζε ππεξεζίεο 

θηλεηηθόηεηαο θαη ε πεξαηηέξω ελνπνίεζε ηωλ αγνξώλ εξγαζίαο 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άξζξν 31α 

 Ρήηξα εμαίξεζεο 

 Τα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα κελ 

ζπκκεηάζρνπλ ζην δίθηπν EURES. 

Or. en 

 

 


