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 EL 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2005/71/ΕΚ σχετικά με 

ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας1 

καθώς και της οδηγίας 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων 

χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την 

εθελοντική υπηρεσία2. Εκτός από την κωδικοποίηση των δύο οδηγιών σε ένα ενιαίο γενικό 

κείμενο, η πρόταση αποσκοπεί επίσης στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ως προς τις 

καλυπτόμενες κατηγορίες προσώπων, καθώς και στην επέκταση ορισμένων δικαιωμάτων που 

απολαμβάνουν οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών. 

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, κύριος στόχος της πρότασης είναι να καταστεί η ΕΕ πιο 

ελκυστικός προορισμός για τους ταλαντούχους μετανάστες από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, 

επιδιώκεται η αντικατάσταση ποικίλων εθνικών κανόνων που αφορούν τις αιτήσεις εισδοχής 

και διαμονής από κοινούς κανόνες, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών για τους 

δυνητικούς αιτούντες, καθώς και για τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, και επιβεβαιώνεται 

η ανάγκη θέσπισης κοινού πανευρωπαϊκού μέσου που θα ενθαρρύνει την κινητικότητα των εν 

λόγω ατόμων εντός της ΕΕ. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της αναδιατυπωμένης 

οδηγίας με σκοπό την προσθήκη δύο επιπλέον κατηγοριών προσώπων –των έμμισθων 

ασκουμένων και των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)– αποσκοπεί, σύμφωνα με τη 

διατύπωση της ίδιας της πρότασης, «να χρησιμεύσει ως μέσο προστασίας για την αποφυγή 

εκμετάλλευσης» των εν λόγω ευάλωτων ομάδων. 

 

Ένα από τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι «η καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των 

σπουδαστών και ερευνητών» διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας της 

ΕΕ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή της έρευνάς τους. Με την παρούσα πρόταση, 

εφόσον εγκριθεί στην αρχική μορφή της, θα ενισχυθεί το δικαίωμα των σπουδαστών να 

εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης, καθώς θα αυξηθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός 

ωρών από 10 σε 20 ανά εβδομάδα, θα δοθεί στα μέλη των οικογενειών των ερευνητών το 

δικαίωμα να αναζητήσουν εργασία και θα επιτραπεί στους σπουδαστές και ερευνητές που 

έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές ή την έρευνά τους να παραμείνουν εντός της επικράτειας για 

περίοδο 12 μηνών με σκοπό τη διερεύνηση ευκαιριών απασχόλησης. Προβλέπεται επίσης η 

διευκόλυνση της κινητικότητας εντός της ΕΕ για τους σπουδαστές και τους ερευνητές, και 

ειδικότερα για εκείνους που συμμετέχουν στα προγράμματα Erasmus Mundus ή Marie Curie. 

 

Ένα ακόμη σημαντικό νέο στοιχείο της πρότασης είναι ότι καθιστά δεσμευτικές ορισμένες 

από τις βασικές διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, σε 

περίπτωση που δεν είναι ήδη δεσμευτικές βάσει της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας. Η 

πρόταση προβλέπει ότι ο αιτών ο οποίος πληροί όλες τις οριζόμενες προϋποθέσεις εισόδου σε 

ένα από τα κράτη μέλη θα λαμβάνει θεώρηση για διαμονή μακράς διάρκειας ή άδεια 

διαμονής. 

                                                 
1 Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής 

υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15. 
2 Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής 

υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την 

εθελοντική υπηρεσία, ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12. 
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Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 

τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

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 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. Θα 

πρέπει να προβλέπεται από τα κράτη 

μέλη το δικαίωμα άσκησης προσφυγής σε 

αρμόδιο εθνικό δικαστήριο κατά της 

έμμεσης απόρριψης της αίτησης 

εισδοχής, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης 

των εθνικών αρχών εντός των 

προαναφερόμενων προθεσμιών.  
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) που θεωρούνται ασκούντες ανεξάρτητο 

επάγγελμα σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. 

ε) που θεωρούνται ελεύθεροι 

επαγγελματίες ή ασκούντες ανεξάρτητο 

επάγγελμα σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. 
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