
 

 

P7_TA(2014)0369 

Όροι εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο 

ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με 

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 

όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής 

μετάθεσης (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2010)0378), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία α) 

και β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία 

του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0179/2010), 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 

προτεινόμενη νομική βάση,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 

εκδόθηκε στις 4 Μαΐου 20111, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 31 

Μαρτίου 20112, 

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 

27ης Φεβρουαρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα 

με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0170/2014), 

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

                                                 
1  EE C 218 της 23.7.2011, σ. 101. 
2  EE C 166 της 7.6.2011, σ. 59. 



 

 

2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που 

επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

3. λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα· 

4. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 



 

 

P7_TC1-COD(2010)0209 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 

υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης 

 

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 

Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/66/ΕΕ.) 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει αυτόνομο σύστημα κινητικότητας που προβλέπει ειδικούς κανόνες, 

οι οποίοι θεσπίζονται βάσει του άρθρου 79 παράγραφος 2) στοιχεία α) και β) ΣΛΕΕ, όσον 

αφορά τους όρους εισόδου, παραμονής και ελεύθερης κυκλοφορίας υπηκόου τρίτης χώρας για 

οποιοδήποτε σκοπό απασχόλησης ως ενδοεταιρική μετάθεση σε κράτη μέλη εκτός από το 

κράτος μέλος εκείνο που εξέδωσε την άδεια των ενδοεταιρικώς μετατιθέμενων, που πρέπει να 

θεωρηθεί ειδικός νόμος σε σχέση με το κεκτημένο του Σένγκεν.  

 

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει εάν 

πρέπει να ληφθεί οποιαδήποτε δράση προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου όσον 

αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο νομικών καθεστώτων, και ιδιαίτερα να εξετάσει την 

ανάγκη επικαιροποίησης του Εγχειριδίου Σένγκεν. 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1) Δήλωση σχετικά με τον ορισμό του «ειδικευμένου υπάλληλου»: 

 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ορισμός του «ειδικευμένου υπάλληλου» στο άρθρο 3 στοιχείο στ) της 

παρούσας οδηγίας είναι σύμφωνος προς τον αντίστοιχο ορισμό («πρόσωπο το οποίο διαθέτει 

εξαιρετικές γνώσεις») που χρησιμοποιείται στον πίνακα συγκεκριμένων δεσμεύσεων της ΕΕ 

στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών του ΠΟΕ 

(GATS). Η χρήση της λέξης «εξειδικευμένες» αντί «εξαιρετικές» δεν συνεπάγεται καμία 

μεταβολή ή διεύρυνση του ορισμού της GATS, αποτελεί απλώς προσαρμογή στη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται σήμερα. 

 

 

2) Δήλωση σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 

2 στοιχεία γ) και δ): 

 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) 

της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο των διμερών 

συμφωνιών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, στην αντιμετώπιση των ενδοϋπηρεσιακώς 

μετατιθέμενων και στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1231/2010, και να λάβει, όπου 

είναι απαραίτητο, τα κατάλληλα μέτρα. 

 

 


