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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)
(COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD))

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1, κάθε 
πρόταση αναδιατύπωσης που υποβάλλεται από την Επιτροπή εξετάζεται από συμβουλευτική 
ομάδα αποτελούμενη από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας 
σχετικά με την εν λόγω πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί σχετικά με τη γνωμοδότηση αυτή κατά τη 
συνεδρίασή της στις 19 Φεβρουαρίου 2019.

Συνημμένο

                                               
1 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών
COM(2018)0634 της 12.9.2018 – 2018/0329(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για την πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και, 
κυρίως, το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας που αποτελείται από τις αντίστοιχες 
νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
συνεδρίασε στις 15 Νοεμβρίου 2018 προκειμένου να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την 
προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας εξέτασε την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της 
οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και κατέληξε με κοινή συμφωνία στα εξής:

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία 
χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:
- στο άρθρο 8 παράγραφος 6, ολόκληρο το κείμενο του δεύτερου εδαφίου·
- στο άρθρο 18, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, η διαγραφή της λέξης «απλώς»·
2. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο του αγγλικού κειμένου, η λέξη «exceptions», η 
οποία επί του παρόντος περιέχεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ, θα πρέπει να επανεισαχθεί αντί της λέξης «exception».

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην εκείνων που 

                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την 
κύρια γλωσσική εκδοχή του υπό συζήτηση κειμένου.
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προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε, επίσης, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης, σε συνδυασμό με τις 
ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, ότι η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση 
του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsultus Jurisconsultus Γενικός Διευθυντής


	1174286EL.docx

