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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 46
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Staters legitime ret til at sende folk 
tilbage bør anerkendes. Denne antagelse 
bygger imidlertid på den forudsætning, at 
der findes retfærdige og effektive 
asylordninger, som fuldt ud respekterer 
princippet om non-refoulement.

Or. en

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 47
Betragtning 1 a (ny)

(a) Denne forpligtelse bliver ofte tilsidesat, 
og nogle europæiske lande har i de seneste 
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år gennemført hjemsendelsesprocedurer, 
der er i strid med menneskerettighederne 
og Genève-konventionen, og som ikke 
respekterer non-refoulement-princippet

Or. it

Begrundelse

De talrige klager over uregelmæssigheder i forbindelse med udvælgelsen, behandlingen og 
procedurerne for tilbagesendelse af indvandrere fører til andre konklusioner end dem, Det 
Europæiske Råd nåede frem til i Bruxelles den 4.-5. november 2004.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 48
Betragtning 2

(2) Der skal fastsættes klare, gennemsigtige 
og retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der er en nødvendig 
del af en velforvaltet migrationspolitik.

Der skal fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der er en nødvendig 
del af en velforvaltet migrationspolitik, som, 
inden der udformes procedurer for 
tilbagesendelse, sikrer 
fællesskabslovgivning om lovlig og 
økonomisk migration samt harmonisering 
af procedurer for tildeling og ophævelse af 
asylret.

Or. it

Begrundelse

Inden der fastlægges en europæisk politik for tilbagesendelse, bør Den Europæiske Union 
udarbejde en lovramme til regulering af de lovlige kanaler for indrejse på europæisk område.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 49
Betragtning 4

(4) Medlemsstaterne bør sikre, at ulovlige 
ophold bringes til ophør efter en retfærdig 
og gennemsigtig procedure.

Medlemsstaterne bør sikre, at ulovlige 
ophold bringes til ophør efter en retfærdig 
og gennemsigtig procedure, men allerførst 
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må der tages fat om problemets rod for at 
forhindre, at indrejser nødvendigvis 
foregår ulovligt (fordi der mangler lovlige 
indrejsekanaler), og det bør derfor sikres, 
at den mest udbredte måde at opnå varigt 
lovligt ophold på bliver igennem forskellige 
legaliseringsordninger i medlemsstaterne.

Or. it

Begrundelse

Lovliggørelse er kun en midlertidig løsning på de nødsituationer, der skyldes nationale 
migrationspolitikker. Det er ikke nogen varig løsning på det meget omfattende og 
sammensatte problem, som en europæisk strategi for migrationspolitik udgør. Den tilføjede 
tekst har til formål at tydeliggøre, hvordan situationen reelt er med hensyn til 
medlemsstaternes nuværende strategi i indvandringsspørgsmålet.

Ændringsforslag af Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 50
Betragtning 4

(4) Medlemsstaterne bør sikre, at ulovlige 
ophold bringes til ophør efter en retfærdig 
og gennemsigtig procedure.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 51
Betragtning 5

(5) Som generelt princip bør der anvendes 
en totrinsprocedure, der omfatter en 
afgørelse om tilbagesendelse som første trin 
og om nødvendigt en afgørelse om 
udsendelse som andet trin. For at undgå 
eventuelle forsinkelser i procedurerne bør 
medlemsstaterne imidlertid have mulighed 

(5) Som generelt princip bør der anvendes 
en totrinsprocedure, der omfatter en 
afgørelse om tilbagesendelse som første trin 
og om nødvendigt en afgørelse om 
udsendelse som andet trin. 
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for at udforme afgørelsen om 
tilbagesendelse og afgørelsen om 
udsendelse som én foranstaltning eller 
afgørelse.

Or. it

Begrundelse

Afgørelser om tilbagesendelse og udsendelse bør træffes ad to omgange.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 52
Betragtning 6

(6) Når der ikke er grund til at tro, at det 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en frist for frivillig udrejse.

(6) Frivillig tilbagevenden foretrækkes frem 
for tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en frist for frivillig udrejse.

Or. en

Begrundelse

Teksten er uklar og bør primært sigte på frivillig tilbagevenden.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 53
Betragtning 6

(6) Når der ikke er grund til at tro, at det 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en frist for frivillig udrejse.

(6) Frivillig tilbagevenden bør altid
foretrækkes frem for tvangsmæssig 
tilbagesendelse, og der bør gives en frist for 
frivillig udrejse.

Or. it
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Begrundelse

Det er vigtigt at få påpeget, at frivillig tilbagevenden foretrækkes frem for tvangsmæssig 
hjemsendelse.  

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 54
Betragtning 7

(7) Der bør indføres et fælles minimumssæt 
af retssikkerhedsgarantier vedrørende 
afgørelser om tilbagesendelse og udsendelse 
for at sikre en effektiv beskyttelse af de 
pågældendes interesser.

(7) Der bør indføres et fælles minimumssæt 
af retssikkerhedsgarantier vedrørende 
afgørelser om tilbagesendelse og udsendelse 
for at sikre en effektiv beskyttelse af de 
pågældendes interesser. Dette direktiv 
træder derfor først i kraft, når der er 
indført fælles minimumsgarantier for alle 
EU-lande vedrørende 
tilbagesendelsesprocedurerne.

Or. it

Begrundelse

Det bør understreges, at det er nødvendigt, at der udarbejdes retslige minimumsgarantier for 
tilbagesendelses- og udsendelsesprocedurer, før bestemmelserne i dette direktiv gennemføres. 

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 55
Betragtning 8

(8) Der skal gøres noget ved situationen for 
personer med ulovligt ophold, som (endnu) 
ikke kan udsendes. Der bør fastsættes 
minimumsstandarder for betingelserne for 
disse personers ophold under henvisning til 
bestemmelserne i Rådets direktiv 2003/9/EF 
af 27. januar 2003 om fastlæggelse af 
minimumsstandarder for modtagelse af 
asylansøgere.

(8) Der skal gøres noget ved situationen for 
personer med ulovligt ophold, som (endnu) 
ikke kan udsendes. Der bør fastsættes 
minimumsstandarder for betingelserne for 
disse personers ophold under henvisning til 
bestemmelserne i Rådets direktiv 2003/9/EF 
af 27. januar 2003 om fastlæggelse af 
minimumsstandarder for modtagelse af 
asylansøgere. Fastsættelsen af disse 
minimumsstandarder er en forudsætning, 
der skal være opfyldt, før dette direktiv kan 
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træde i kraft. 

Or. it

Begrundelse

Det bør understreges, at det er nødvendigt, at der udarbejdes retslige minimumsgarantier for 
tilbagesendelses- og udsendelsesprocedurer, før bestemmelserne i dette direktiv gennemføres.   

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 56
Betragtning 9

(9) Anvendelsen af tvangsforanstaltninger 
bør udtrykkeligt knyttes sammen med 
proportionalitetsprincippet, og der bør 
fastsættes minimumsgarantier for 
gennemførelsen af tvangsmæssig 
tilbagesendelse under hensyntagen til 
Rådets beslutning 2004/573/EF af 
29. april 2004 om tilrettelæggelse af samlet 
udsendelse med fly fra to eller flere 
medlemsstaters område af 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 
individuelle afgørelser om udsendelse.

9. Det er nødvendigt, at anvendelsen af 
tvangsforanstaltninger udtrykkeligt knyttes 
sammen med proportionalitetsprincippet, og 
der bør fastsættes minimumsgarantier for 
gennemførelsen af tvangsmæssig 
tilbagesendelse, inden dette direktiv træder i 
kraft.

Or. it

Begrundelse

Når der fastsættes bestemmelser om anvendelse af tvangsforanstaltninger, må der også 
fastsættes minimumsgarantier.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 57
Betragtning 10

(10) Virkningerne af nationale 
tilbagesendelsesforanstaltninger bør gives en 
europæisk dimension ved, at der indføres et 
forbud mod genindrejse, som forhindrer 
genindrejse på alle medlemsstaternes 

(10) Virkningerne af nationale 
tilbagesendelsesforanstaltninger bør gives en 
europæisk dimension ved, at der, efter at der 
er udarbejdet en fællesskabspolitik 
vedrørende lovlig migration, som 
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område. foreskriver harmonisering af procedurerne 
for indrejse i EU, indføres et forbud mod 
genindrejse, som forhindrer genindrejse på 
alle medlemsstaternes område.

Varigheden af forbuddet mod genindrejse 
bør fastsættes under hensyntagen til alle 
relevante forhold i den enkelte sag og bør 
normalt ikke overstige fem år. Når der 
foreligger en alvorlig trussel mod den 
offentlige orden eller den offentlige 
sikkerhed, bør medlemsstaterne have 
mulighed for at udstede et længere forbud 
mod genindrejse.

Varigheden af forbuddet mod genindrejse 
bør fastsættes under hensyntagen til alle 
relevante forhold i den enkelte sag. Når der 
foreligger en alvorlig trussel mod den 
offentlige orden eller den offentlige 
sikkerhed, bør medlemsstaterne have 
mulighed for at udstede et længere forbud 
mod genindrejse.

Or. it

Begrundelse

Inden der fastlægges en europæisk politik for tilbagesendelse, bør Den Europæiske Union 
udarbejde en lovramme til regulering af de lovlige kanaler for indrejse på europæisk område.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 58
Betragtning 10

(10) Virkningerne af nationale 
tilbagesendelsesforanstaltninger bør gives en 
europæisk dimension ved, at der indføres et 
forbud mod genindrejse, som forhindrer 
genindrejse på alle medlemsstaternes 
område.

(10) Virkningerne af nationale 
tilbagesendelsesforanstaltninger bør gives en 
europæisk dimension ved, at der indføres et 
forbud mod genindrejse, som forhindrer 
genindrejse på alle medlemsstaternes 
område, hvilket dog kun bør ske i 
undtagelsestilfælde.

Varigheden af forbuddet mod genindrejse 
bør fastsættes under hensyntagen til alle 
relevante forhold i den enkelte sag og bør 
normalt ikke overstige fem år. Når der 
foreligger en alvorlig trussel mod den 
offentlige orden eller den offentlige 
sikkerhed, bør medlemsstaterne have 
mulighed for at udstede et længere forbud 
mod genindrejse.

Varigheden af forbuddet mod genindrejse 
bør fastsættes under hensyntagen til alle 
relevante forhold i den enkelte sag og bør 
normalt ikke overstige fem år. Når der 
foreligger beviser for en alvorlig trussel 
mod den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at udstede et længere 
forbud mod genindrejse.

Or. en
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Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 59
Betragtning 11

(11) Anvendelse af midlertidig
frihedsberøvelse bør begrænses og knyttes 
sammen med proportionalitetsprincippet. 
Midlertidig frihedsberøvelse bør kun 
anvendes, hvis det er nødvendigt for at 
undgå risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, og mindre indgribende 
foranstaltninger ikke er tilstrækkelige.

(11) Anvendelse af frihedsberøvelse bør 
begrænses og knyttes sammen med 
proportionalitetsprincippet. Frihedsberøvelse 
bør kun anvendes med det formål at 
tilrettelægge udsendelsen, og hvis mindre 
indgribende foranstaltninger ikke er 
tilstrækkelige.

Or. fr

Begrundelse

"Midlertidig frihedsberøvelse" bør kaldes det, det reelt er, nemlig en "frihedsberøvelse", i 
betragtning af den varighed, en sådan har, nemlig op til seks måneder, hvilket langt fra kan 
betegnes som midlertidigt. Dette ændringsforslag vedrører ligeledes hele kapitel IV.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 60
Betragtning 11

(11) Anvendelse af midlertidig 
frihedsberøvelse bør begrænses og knyttes 
sammen med proportionalitetsprincippet. 
Midlertidig frihedsberøvelse bør kun 
anvendes, hvis det er nødvendigt for at 
undgå risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, og mindre indgribende 
foranstaltninger ikke er tilstrækkelige.

(11) Det er nødvendigt, at anvendelse af 
eventuel midlertidig frihedsberøvelse 
begrænses til ulovlige migranter, som er 
genstand for en retslig procedure eller for 
efterforskning på grund af andre strafbare 
handlinger end overtrædelse af 
administrative bestemmelser, og knyttes 
sammen med proportionalitetsprincippet 
Midlertidig frihedsberøvelse bør kun 
anvendes, hvis det er nødvendigt for at 
undgå risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, og mindre indgribende 
foranstaltninger ikke er tilstrækkelige.

Or. it
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Begrundelse

Frihedsberøvelse bør ikke kunne finde sted på grund af overtrædelser af administrative 
bestemmelser.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 61
Betragtning 12

(12) Der bør indføres bestemmelser om 
håndteringen af den situation, hvor en 
tredjelandsstatsborger, for hvem en 
medlemsstat har truffet afgørelse om 
udsendelse eller tilbagesendelse, pågribes på 
en anden medlemsstats område.

(12) Der bør indføres bestemmelser om 
håndteringen af den situation, hvor en 
tredjelandsstatsborger, for hvem en 
medlemsstat har truffet afgørelse om 
udsendelse eller tilbagesendelse, pågribes på 
en anden medlemsstats område. Den 
pågældende procedure bør først kunne 
træde i kraft efter harmonisering af 
procedurerne for gensidig anerkendelse i 
alle EU's medlemsstater af bevægeligheds-
og opholdstilladelser.

Or. it

Begrundelse

Inden der fastlægges en europæisk politik for tilbagesendelse, bør Den Europæiske Union 
udarbejde en lovramme til regulering af de lovlige kanaler for indrejse på europæisk område. 

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 62
Betragtning 15

(15) Medlemsstaterne bør have hurtig 
adgang til oplysninger om andre 
medlemsstaters afgørelser om 
tilbagesendelse og udsendelse og forbud 
mod genindrejse. Udvekslingen af 
oplysninger bør finde sted i 
overensstemmelse med 
[afgørelse/forordning … om oprettelse, drift 
og brug af anden generation af Schengen-

(15) Medlemsstaterne bør have hurtig 
adgang til oplysninger om andre 
medlemsstaters afgørelser om 
tilbagesendelse og udsendelse og forbud 
mod genindrejse. Udvekslingen af 
oplysninger bør finde sted under fuld 
hensyntagen til beskyttelse af privatlivet og 
af personoplysninger og i overensstemmelse 
med [afgørelse/forordning … om oprettelse,
drift og brug af anden generation af 
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informationssystemet (SIS II)]. Schengen-informationssystemet (SIS II)][7]. 
Adgang til og brug af disse oplysninger 
forudsætter, at der er givet tilladelse dertil 
af de retlige myndigheder, og er begrænset 
til de formål, der er omfattet af dette 
direktiv. 

Or. it

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 63
Betragtning 16

(16) Da målet for dette direktiv, nemlig at 
indføre fælles regler for tilbagesendelse, 
udsendelse, anvendelse af 
tvangsforanstaltninger, midlertidig 
frihedsberøvelse og genindrejse, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af 
foranstaltningens omfang og virkning bedre 
kan gennemføres på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

(16) Da målet for dette direktiv, nemlig at 
indføre fælles regler for tilbagesendelse, 
udsendelse, anvendelse af 
tvangsforanstaltninger, midlertidig 
frihedsberøvelse og genindrejse, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af 
foranstaltningens omfang og virkning bedre 
kan gennemføres på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, træder dette direktiv først i kraft, 
når der er vedtaget en 
fællesskabslovgivning gældende for alle 
medlemsstater om lovlig indvandring.

Or. it

Begrundelse

Inden der fastlægges en europæisk politik for tilbagesendelse, bør Den Europæiske Union 
udarbejde en lovramme til regulering af de lovlige kanaler for indrejse på europæisk område.
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Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 64
Betragtning 17

(17) Medlemsstaterne bør anvende 
bestemmelserne i dette direktiv uden 
forskelsbehandling på grund af køn, race, 
farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 
politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering.

(17) Medlemsstaterne bør anvende 
bestemmelserne i dette direktiv uden 
forskelsbehandling på grund af køn, race, 
farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 
politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering og i fuld respekt for de 
internationale konventioner, idet 
umenneskelig og fornedrende behandling 
skal undgås, og uden brug af 
tvangsmæssige 
tilbageholdelsesforanstaltninger, som 
indebærer, at retsprincipperne anvendes 
forskelligt på unionsborgere og 
tredjelandsstatsborgere.

Or. it

Begrundelse

Der er behov for større klarhed om beskyttelse af menneskerettighederne i dette direktiv. 

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 65
Betragtning 18

(18) I overensstemmelse med De Forenede 
Nationers konvention fra 1989 om barnets 
rettigheder bør "barnets tarv" være et 
væsentligt hensyn for medlemsstaterne ved 
gennemførelsen af dette direktiv. I 
overensstemmelse med den europæiske 
menneskerettighedskonvention bør 
respekten for familielivet være et væsentligt 
hensyn for medlemsstaterne ved 
gennemførelsen af dette direktiv.

(18) I overensstemmelse med De Forenede 
Nationers konvention fra 1989 om barnets 
rettigheder bør "barnets tarv" være et 
væsentligt hensyn for medlemsstaterne ved
gennemførelsen af dette direktiv.  
Mindreårige kan derfor aldrig 
tilbageholdes i fangelejre eller på vilkår, 
der begrænser deres personlige frihed, i 
Den Europæiske Union eller på steder 
finansieret af Den Europæiske Union 
og/eller af enkelte medlemsstater. I 
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overensstemmelse med den europæiske 
menneskerettighedskonvention bør 
respekten for familielivet være et væsentligt 
hensyn for medlemsstaterne ved 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. it

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 66
Betragtning 19

(19) Gennemførelsen af dette direktiv 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
Genève-konventionen af 28. juli 1951 om 
flygtninges retsstilling som ændret ved New 
York-protokollen af 31. januar 1967.

(19) Gennemførelsen af dette direktiv 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
Genève-konventionen af 28. juli 1951 om 
flygtninges retsstilling som ændret ved New 
York-protokollen af 31. januar 1967. 
Enhver form for tvangsmæssig behandling 
af flygtninge, tredjelandsstatsborgere, der 
er omfattet af humanitær beskyttelse, og 
asylansøgere er derfor forbudt. 

Or. it

Begrundelse

Denne præcisering, der er i overensstemmelse med gældende internationale bestemmelser, 
forekommer nødvendig.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 67
Betragtning 24

(24) Dette direktiv udgør – i det omfang det 
finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, 
som ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder de betingelser for indrejse, der er 
fastsat i konventionen om gennemførelse af 
Schengen-aftalen – en retsakt, der bygger på 
Schengen-reglerne eller på anden måde har 
tilknytning dertil som omhandlet i 

(24) Dette direktiv udgør – i det omfang det 
finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, 
som ikke opfylder  de betingelser for 
indrejse, der er fastsat i konventionen om 
gennemførelse af Schengen-aftalen – en 
retsakt, der bygger på Schengen-reglerne 
eller på anden måde har tilknytning dertil 
som omhandlet i tiltrædelsesaktens artikel 3, 
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tiltrædelsesaktens artikel 3, stk. 2 - stk. 2 -

Or. it

Begrundelse

I forbindelse med gennemførelsen af fælles regler for tilbagesendelsespolitik er det 
nødvendigt at fastsætte særskilte bestemmelser for henholdsvis personer, som for første gang 
rejser ind på EU's område, og for personer, hvem en af medlemsstaterne tidligere har tildelt 
en opholdstilladelse eller en form for humanitær beskyttelse. For at imødekomme dette behov 
bør der udarbejdes et særligt direktiv for tredjelandsstatsborgere, som tidligere har haft 
opholdstilladelse eller en form for humanitær beskyttelse.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 68
Artikel 1

I dette direktiv fastsættes der fælles 
standarder og procedurer, som skal anvendes 
i medlemsstaterne ved tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold 
i overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder som generelle principper for 
fællesskabsretten og international ret, 
herunder beskyttelse af flygtninge og 
menneskeretlige forpligtelser.

I dette direktiv, der træder i kraft, når der 
er vedtaget en fællesskabslovgivning om 
lovlig og økonomisk migration, fastsættes 
der fælles standarder og procedurer, som 
skal anvendes i medlemsstaterne ved 
tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold i overensstemmelse 
med de grundlæggende rettigheder som 
generelle principper for fællesskabsretten og 
international ret, herunder beskyttelse af 
flygtninge og menneskeretlige forpligtelser 
og retsprincippernes almengyldighed uden 
forskelsbehandling mellem unionsborgere 
og tredjelandstatssborgere.

Or. it

Begrundelse

Inden der fastlægges en europæisk politik for tilbagesendelse, bør Den Europæiske Union 
udarbejde en lovramme til regulering af de lovlige kanaler for indrejse på europæisk område. 
Lighed i behandlingen af unionsborgere og ikke-unionsborgere må være en forudsætning for 
gennemførelsen af bestemmelserne i dette direktiv.
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Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 69
Artikel 2, stk. 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold 
på en medlemsstats område, dvs. 
tredjelandsstatsborgere:

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold 
på en medlemsstats område, dvs. 
tredjelandsstatsborgere, som ikke opfylder 
de betingelser for indrejse, der er fastsat i 
artikel 5 i konventionen om gennemførelse 
af Schengen-aftalen.

a) som ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder de betingelser for indrejse, der er 
fastsat i artikel 5 i konventionen om 
gennemførelse af Schengen-aftalen, eller
b) som af anden grund opholder sig 
ulovligt på en medlemsstats område.

Or. it

Begrundelse

I forbindelse med gennemførelsen af fælles regler for tilbagesendelsespolitikken er det 
nødvendigt at fastsætte særskilte bestemmelser for henholdsvis personer, som for første gang 
rejser ind på EU's område, og for personer, hvem en af medlemsstaterne tidligere har tildelt 
en opholdstilladelse eller en form for humanitær beskyttelse. For at imødekomme dette behov
bør der udarbejdes et særligt direktiv for tredjelandsstatsborgere, som tidligere har haft 
opholdstilladelse eller en form for humanitær beskyttelse.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 70
Artikel 2, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
anvende dette direktiv på 
tredjelandsstatsborgere, som er blevet 
nægtet indrejse i en medlemsstats 
transitzone. De skal imidlertid sikre, at 
behandlingen af og beskyttelsesgraden for 
sådanne tredjelandsstatsborgere ikke er 
mindre gunstig end fastsat i artikel 8, 10, 
13 og 15.

udgår
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Or. it

Begrundelse

På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen definition af "transitzone" i en medlemsstat. 
Der bør derfor ikke fastsættes specifikke bestemmelser herom i dette direktiv.

Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 71
Artikel 2, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
anvende dette direktiv på 
tredjelandsstatsborgere, som er blevet 
nægtet indrejse i en medlemsstats 
transitzone. De skal imidlertid sikre, at 
behandlingen af og beskyttelsesgraden for 
sådanne tredjelandsstatsborgere ikke er 
mindre gunstig end fastsat i artikel 8, 10, 
13 og 15.

udgår 

Or. sl

Begrundelse

Nægtelse af indrejse er i forvejen omhandlet i artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for 
personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks). Desuden er muligheden for at anvende 
dette direktivs bestemmelser på rejsende i transitzonen i strid med artikel 26 i 
gennemførelseskonventionen til Schengen-aftalen, ifølge hvilken transportvirksomheder, der 
har befordret tredjelandsstatsborgere, som er blevet nægtet indrejse, har pligt til straks at 
tage sig af de pågældende og sørge for at bringe dem tilbage til det tredjeland, hvorfra 
befordringen er sket.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 72
Artikel 2, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at
anvende dette direktiv på 
tredjelandsstatsborgere, som er blevet nægtet 
indrejse i en medlemsstats transitzone. De 

2. Medlemsstaterne anvender dette direktiv 
på tredjelandsstatsborgere, som er blevet 
nægtet indrejse i en medlemsstats 
transitzone. De skal sikre, at behandlingen af 
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skal imidlertid sikre, at behandlingen af og 
beskyttelsesgraden for sådanne 
tredjelandsstatsborgere ikke er mindre 
gunstig end fastsat i artikel 8, 10, 13 og 15.

og beskyttelsesgraden for sådanne 
tredjelandsstatsborgere ikke er mindre 
gunstig end fastsat i artikel 8, 10, 13 og 15.

Or. en

Begrundelse

Det er i transitzonerne, at flest mennesker ankommer og ansøger om asyl, og transitzonerne 
bør derfor være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 73
Artikel 2, stk. 3, litra b a (nyt)

(ba) som nyder eller har nydt humanitær 
beskyttelse

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe, bør den holdes 
ude af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 74
Artikel 2, stk. 3, litra b b (nyt)

(bb) som har haft en eller flere 
opholdstilladelser inden for de seneste fem 
år,

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe, bør den holdes 
ude af direktivets anvendelsesområde.
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Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 75
Artikel 2, stk. 3, litra b c (nyt)

(bc) som har indledt en procedure med 
henblik på  legalisering,

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe, bør den holdes 
ude af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 76
Artikel 2, stk. 3, litra b d (nyt)

(bd) som er mindreårige,

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe, bør den holdes 
ude af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 77
Artikel 2, stk. 3, litra b e (nyt)

(be) som, uanset at de har nået 
myndighedsalderen, skal fortsætte deres 
ophold på en medlemsstats område i 
uddannelsesøjemed 

Or. it
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Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe, bør den holdes 
ude af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 78
Artikel 2, stk. 3, litra b f (nyt)

(bf) som er forældre til mindreårige, som de 
har ansvaret for,

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe, bør den holdes 
ude af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 79
Artikel 2, stk. 3, litra b g (nyt)

(bg) som kan påvise et godt 
integrationsniveau, uanset at de har 
ulovligt ophold,

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe, bør den holdes 
ude af direktivets anvendelsesområde.
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Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 80
Artikel 2, stk. 3, litra b h (nyt)

(bh) som er beskæftiget på det illegale 
arbejdsmarked og klager over 
arbejdsgivernes ulovlige aktiviteter,   

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe, bør den holdes 
ude af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 81
Artikel 2, stk. 3, litra b i (nyt)

(bi) som efter at have haft ulovligt ophold 
af arbejdsgiverne har fået mulighed for 
lovlig ansættelse.

Or. it

Begrundelse

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe, bør den holdes 
ude af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 82
Artikel 3, litra b

b) "ulovligt ophold": tilstedeværelsen på en 
medlemsstats område af en 
tredjelandsstatsborger, som ikke opfylder 
eller ikke længere opfylder betingelserne for 
ophold eller bopæl i medlemsstaten

b) "ulovligt ophold": tilstedeværelsen på en 
medlemsstats område af en 
tredjelandsstatsborger, som ikke opfylder 
betingelserne for ophold eller bopæl i 
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medlemsstaten

Or. it

Begrundelse

I forbindelse med gennemførelsen af fælles regler for tilbagesendelsespolitikken er det 
nødvendigt at fastsætte særskilte bestemmelser for henholdsvis personer, som for første gang 
rejser ind på EU's område, og for personer, hvem en af medlemsstaterne tidligere har tildelt 
en opholdstilladelse eller en form for humanitær beskyttelse. For at imødekomme dette behov 
bør der udarbejdes et særligt direktiv for tredjelandsstatsborgere, som tidligere har haft 
opholdstilladelse eller en form for humanitær beskyttelse.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 83
Artikel 3, litra c

c) "tilbagesendelse": processen i forbindelse 
med tilbagevenden til hjemlandet, 
transitlandet eller et andet tredjeland, 
uanset om tilbagesendelsen foregår 
frivilligt eller tvangsmæssigt

c) "tilbagesendelse": processen i forbindelse 
med tilbagevenden til hjemlandet eller et
transitland, til hvilket 
tredjelandsstatsborgeren har solid 
familiemæssig tilknytning, og hvor den 
pågældende har givet sit oplyste samtykke 
til denne tilbagevenden

Or. fr

Begrundelse

Begrebet "tilbagesendelse" bør ikke omfatte tilbagesendelse til lande, som de pågældende 
personer aldrig har opholdt sig i, eller som de ikke har nogen væsentlig tilknytning til.

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 84
Artikel 3, litra c

c) "tilbagesendelse": processen i forbindelse 
med tilbagevenden til hjemlandet, 
transitlandet eller et andet tredjeland, 
uanset om tilbagesendelsen foregår frivilligt 
eller tvangsmæssigt

c) "tilbagesendelse": processen i forbindelse 
med tilbagevenden til hjemlandet, uanset om 
tilbagesendelsen foregår frivilligt eller 
tvangsmæssigt
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Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag tager kun hensyn til migranternes helbredstilstand, når det drejer sig 
om at sikre, at de ikke dør under transporten til deres hjemland. Det må understreges, at 
sundhedsspørgsmål ikke skal afhænge af de hermed forbundne omkostninger. Syge 
migranters liv og helbred må ikke trues som følge af en administrativ procedure. Hensigten 
med dette ændringsforslag er derfor at sikre, at der ydes tilstrækkelig lægehjælp i tilfælde af 
alvorlig sygdom, inden der iværksættes en tilbagesendelsesprocedure.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 85
Artikel 3, litra c

c) "tilbagesendelse": processen i forbindelse 
med tilbagevenden til hjemlandet, 
transitlandet eller et andet tredjeland, 
uanset om tilbagesendelsen foregår 
frivilligt eller tvangsmæssigt

c) "tilbagesendelse": processen i forbindelse 
med tilbagevenden til hjemlandet

Or. it

Begrundelse

Den videnskabelige definition af hjemsendelse indebærer, således som det fremgår af 
autoritative undersøgelser på området, udelukkende tilbagevenden til hjemlandet.  Andre 
afvigelser er ikke i overensstemmelse med den oprindelige definition af "hjemsendelse".

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 86
Artikel 3, litra d

d) "afgørelse om tilbagesendelse": en 
administrativ eller retslig afgørelse eller 
foranstaltning, der fastslår eller erklærer, at
en tredjelandsstatsborgers ophold er ulovligt, 
og pålægger den pågældende en forpligtelse 
til at vende tilbage

d) "afgørelse om tilbagesendelse": en retslig 
afgørelse, der fastslår eller erklærer, at en 
tredjelandsstatsborgers ophold er ulovligt, 
og pålægger den pågældende en forpligtelse 
til at vende tilbage

Or. it
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Begrundelse

Afgørelsen om tilbagesendelse bør udelukkende træffes som en retslig afgørelse.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 87
Artikel 3, litra f

f) "afgørelse om udsendelse": en 
administrativ eller retslig afgørelse eller 
foranstaltning, der fastslår, at den 
pågældende skal udsendes

f) "afgørelse om udsendelse": en retslig 
afgørelse, der fastslår, at den pågældende 
skal udsendes

Or. it

Begrundelse

Afgørelsen om udsendelse bør udelukkende træffes som en retslig afgørelse. 

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 88
Artikel 3, litra g

g) "forbud mod genindrejse": en 
administrativ eller retslig afgørelse eller 
foranstaltning, som forhindrer genindrejse 
i en medlemsstat i en nærmere angivet 
periode.

udgår

Or. en

Begrundelse

"Forbud mod genindrejse" bør afskaffes generelt.
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 89
Artikel 3, litra g

g) "forbud mod genindrejse": en 
administrativ eller retslig afgørelse eller 
foranstaltning, som forhindrer genindrejse i 
en medlemsstat i en nærmere angivet 
periode.

g) "forbud mod genindrejse": en 
administrativ eller retslig afgørelse eller 
foranstaltning, som forhindrer genindrejse i 
en medlemsstat for tredjelandsstatsborgere, 
der udgør en trussel mod den offentlige 
orden i en nærmere angivet periode.

Or. en

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 90
Artikel 3, litra g

g) "forbud mod genindrejse": en 
administrativ eller retslig afgørelse eller 
foranstaltning, som forhindrer genindrejse i 
en medlemsstat i en nærmere angivet 
periode.

g) "forbud mod genindrejse": en retslig 
afgørelse, som forhindrer genindrejse i en 
medlemsstat i en nærmere angivet periode.

Or. it

Begrundelse

Afgørelsen om udsendelse bør udelukkende træffes som en retslig afgørelse.  

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 91
Artikel 3, litra g a (nyt) 

ga) ”risiko for forsvinden”: en 
administrativ eller retslig afgørelse - truffet 
på grundlag af en individuel vurdering -
om, at der er risiko for forsvinden, 
vedrørende en tredjelandsstatsborger, for 
hvem der allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse eller udsendelse, når det er 
fastslået, at manglende gennemførelse af 
denne afgørelse skyldes 
tredjelandsstatsborgeren. Afgørelsen skal 
træffes på grundlag af objektive kriterier, 
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som er fastlagt ved lov 

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at undgå enhver misfortolkning af dette begreb og sikre, at alle betingelser 
for at prioritere frivillig tilbagevenden reelt er til stede, er det afgørende med en streng 
definition af begrebet "risiko for forsvinden".

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 92
Artikel 3, litra g b (nyt)

gb) "frihedsberøvelse": tilbageholdelse -
principielt i særlige 
frihedsberøvelsesfaciliteter - af en 
tredjelandsstatsborger, for hvem der er 
truffet afgørelse om tvangsmæssig 
tilbagesendelse, med det formål at 
tilrettelægge den pågældendes udsendelse; 
frihedsberøvelsen skal være så kortvarig 
som muligt

Or. fr

Begrundelse

Frihedsberøvelse under afventning af udsendelse skal være klart defineret, da det drejer sig 
om en foranstaltning, der påvirker retten til frihed. Dette skal forhindre misfortolkninger. 
Frihedsberøvelse er kun berettiget i forbindelse med tvangsmæssig tilbagesendelse med 
henblik på at tilrettelægge udsendelsen og i en så kort periode som muligt.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 93
Artikel 3, litra g c (nyt) 

gc) "transitzone": zone på en medlemsstats 
territorium mellem ankomst- og 
afrejsesteder på den ene side og indrejse-
og udrejsekontrolsteder på den anden; 
denne zone har ikke ekstraterritorial status; 
artikel 5, stk. 1, i den europæiske 
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menneskerettighedskonvention finder 
anvendelse på denne zone 

Or. fr

Begrundelse

Selv om de garantier, der gives i direktivet, ikke finder anvendelse på transitzoner, skal 
medlemsstaterne stadig sikre, at den europæiske menneskerettighedskonvention respekteres, 
som fastsat i artikel 5, 6, 12 og 14 i dette forslag.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 94
Artikel 3, litra g d (nyt) 

gd) "sårbare personer": mindreårige, 
uledsagede mindreårige, handicappede, 
ældre, gravide kvinder, enlige forældre med 
mindreårige og personer, der har været 
udsat for tortur, voldtægt eller anden form 
for grov vold af psykisk, fysisk eller seksuel 
karakter

Or. fr

Begrundelse

Der bør indføjes en definition af "sårbare personer" i dette forslag. I ændringsforslaget 
anvendes definitionen fra artikel 17, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/9/EF om fastlæggelse af 
minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 95
Artikel 3, litra g a (nyt)

ga) "frihedsberøvelse": tilbageholdelse af 
tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af 
en afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse, når der er alvorlig grund til at 
tro, at der er risiko for, at den pågældende 
vil forsvinde
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Or. en

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 96
Artikel 3, litra g a (nyt)

ga) "midlertidig frihedsberøvelse": et 
retshåndhævelsesinstrument i form af 
midlertidig tilbageholdelse i hertil 
indrettede faciliteter af en 
tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold, 
for hvem der er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, med henblik på at 
forhindre, at vedkommende forsvinder, 
medens tilbagesendelsen forberedes.  

Or. en

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 97
Artikel 3, litra g b (nyt)

gb) "faciliteter til midlertidig 
frihedsberøvelse": steder, med undtagelse 
af fængsler, beliggende uden for 
transitzoner,  hvor tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold frihedsberøves 

Or. en

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 98
Artikel 3, litra g c (nyt)

gc) "sårbare personer": navnlig 
mindreårige, handicappede, syge samt 
gravide

Or. en

Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 99
Artikel 4, overskrift
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Gunstigere bestemmelser Tidligere og gunstigere bestemmelser

Or. sl

Begrundelse

Bilaterale aftaler om forenkling af procedurerne for behandling af udlændinge, der ulovligt 
har krydset grænsen mellem de to signatarlande, er en forudsætning for en mere enkel, hurtig 
og effektiv håndtering af problemet med ulovlig indrejse. Når signatarlandene på grundlag af 
gensidig tillid og godt samarbejde anerkender de retlige procedurer i et af landene, bliver 
procedurerne for tredjelandsstatsborgere, der krydser grænsen ulovligt, også mere humane. 
Dette er mest indlysende, når der gælder restriktioner for bevægelsesfriheden i løbet af de 
administrative procedurer. Et andet meget vigtigt aspekt i denne forbindelse er effektiviteten 
af procedurerne, som vil blive væsentligt forringet af alle bestemmelserne i det foreslåede 
direktiv. Selv hvis alle ændringsforslagene til artiklerne om afgørelsen om tilbagesendelse 
blev accepteret, ville de administrative krav i forbindelse med direktivforslaget hæmme eller 
fuldstændig umuliggøre gennemførelsen af bilaterale aftaler.

Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 100
Artikel 4, stk. 1, indledning

1. Dette direktiv berører ikke gunstigere
bestemmelser i:

1. Dette direktiv berører ikke tidligere 
indgåede og fortsat gældende bestemmelser 
i:

Or. sl

Begrundelse

Bilaterale aftaler om forenkling af procedurerne for behandling af udlændinge, der ulovligt 
har krydset grænsen mellem de to signatarlande, er en forudsætning for en mere enkel, hurtig 
og effektiv håndtering af problemet med ulovlig indrejse. Når signatarlandene på grundlag af 
gensidig tillid og godt samarbejde anerkender de retlige procedurer i et af landene, bliver 
procedurerne for tredjelandsstatsborgere, der krydser grænsen ulovligt, også mere humane. 
Dette er mest indlysende, når der gælder restriktioner for bevægelsesfriheden i løbet af de 
administrative procedurer. Et andet meget vigtigt aspekt i denne forbindelse er effektiviteten 
af procedurerne, som vil blive væsentligt forringet af alle bestemmelserne i det foreslåede 
direktiv. Selv hvis alle ændringsforslagene til artiklerne om afgørelsen om tilbagesendelse 
blev accepteret, ville de administrative krav i forbindelse med direktivforslaget hæmme eller 
fuldstændig umuliggøre gennemførelsen af bilaterale aftaler.
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Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 101
Artikel 4, stk. 1, indledning

1. Dette direktiv berører ikke gunstigere
bestemmelser i:

1. Dette direktiv ophæver alle bestemmelser 
i:

Or. it

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 102
Artikel 5

Når medlemsstaterne gennemfører dette 
direktiv, tager de hensyn til arten og 
holdbarheden af tredjelandsstatsborgerens 
familiemæssige tilknytning og til, hvor 
længe den pågældende har opholdt sig i 
medlemsstaten, samt til, om der er 
familiemæssig, kulturel eller social 
tilknytning til hjemlandet. De tager også 
hensyn til barnets tarv i overensstemmelse 
med De Forenede Nationers konvention fra 
1989 om barnets rettigheder.

Når medlemsstaterne gennemfører dette 
direktiv, tager de i overensstemmelse med 
den europæiske 
menneskerettighedskonventions artikel 8
hensyn til arten og holdbarheden af 
tredjelandsstatsborgerens familiemæssige 
tilknytning og til, hvor længe den 
pågældende har opholdt sig i medlemsstaten, 
samt til, om der er familiemæssig, kulturel 
eller social tilknytning til hjemlandet. De 
tager også hensyn til barnets tarv i 
overensstemmelse med De Forenede 
Nationers konvention fra 1989 om barnets 
rettigheder.

Or. fr

Begrundelse

Hvis det er hensigten at respektere princippet om, at "barnets tarv" skal komme i første 
række, i overensstemmelse med artikel 3 i De Forenede Nationers konvention om barnets 
rettigheder, bør et barn aldrig være genstand for en udsendelsesprocedure. Hvis en 
tilbagesendelse til oprindelseslandet er mest hensigtsmæssig, skal denne tilrettelægges som 
led i en særskilt procedure og må under ingen omstændigheder omfatte frihedsberøvelse.

Ændringsforslag af Adeline Hazan og Martine Roure

Ændringsforslag 103
Artikel 5, stk. 1 (nyt)
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Under hensyntagen til barnets tarv 
vedtager medlemsstaterne, at mindreårige 
ikke må være genstand for nogen form for 
udsendelse eller frihedsberøvelse.
Familier med en eller flere mindreårige må 
under ingen omstændigheder 
frihedsberøves, og alternativer til 
frihedsberøvelse bør prioriteres.

Or. fr

Begrundelse

Mindreårige må principielt aldrig frihedsberøves eller tvangsudsendes. Endvidere bør 
enhver, der erklærer at være mindreårig, antages at være det, indtil det modsatte er bevist, og 
personens mindreårighed kan kun bestrides i en retsafgørelse.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 104
Artikel 5, afsnit 1 a (nyt)

Når medlemsstaterne gennemfører dette 
direktiv, tager de hensyn til de mest sårbare 
grupper og til forskellige forhold som alder, 
fysisk og mental sundhed og køn.  

Or. it

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 105
Artikel 6, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område.

Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område, og som ifølge 
retsmyndighedens afgørelse ikke opfylder 
kravene vedrørende anvendelsesområdet, 
der er fastsat i artikel 2 i dette direktiv. 

Or. it
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Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 106
Artikel 6, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område.

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse i 
henhold til artikel 5 i Schengen-
grænsekodeksen.

Or. sl

Begrundelse

Bestemmelserne i denne artikel bør ikke gælde for alle tredjelandsstatsborgere, som ulovligt 
er rejst ind i en medlemsstat, fordi dette vil hindre en effektiv tilbagesendelse. Derimod giver 
det mening at anvende dem på tredjelandsstatsborgere, som er rejst lovligt ind i på en 
medlemsstats område og derpå ikke har forladt dette område i et vist tidsrum. Herved bevares 
den såkaldte totrinsprocedure ved behandling af ulovlig indvandring som defineret i 
direktivet. Der skelnes kun mellem kategorier af tredjelandsstatsborgere med henblik på at 
træffe effektive foranstaltninger mod ulovlig indvandring, hvilket er formålet med direktivet. 
Hvis man fortsat giver medlemsstaterne mulighed for at træffe afgørelse om tilbagesendelse 
over for alle udlændige, som ulovligt indrejser og opholder sig i en medlemsstater, ændrer det 
ikke de eksisterende forskelle mellem de nationale lovgivninger. Nogle medlemsstater træffer 
sådanne afgørelser om frivillig tilbagevenden, mens andre ikke gør, hvilket udgør en 
væsentlig "tiltrækningsfaktor" for de medlemsstater, som ikke har sådanne bestemmelser, 
fordi tredjelandsstatsborgere ønsker at komme til de lande, hvor de har bevægelsesfrihed, 
selv om de er klassificeret som ulovlige indvandrere.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 107
Artikel 6, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område.

1. Medlemsstaterne kan træffe afgørelse om 
tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område.

Or. fr
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Begrundelse

Afgørelsen om tilbagesendelse må ikke fremstå som værende systematisk og skal tage hensyn 
til den individuelle evaluering af hver enkelt person, idet non-refoulement-princippet 
respekteres.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 108
Artikel 6, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område.

1. Medlemsstaterne kan træffe afgørelse om 
tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område.

Or. en

Begrundelse

En afgørelse om tilbagesendelse må aldrig være obligatorisk.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 109
Artikel 6, stk. 2

2. I afgørelsen om tilbagesendelse fastsættes 
der en passende frist for frivillig udrejse på 
op til fire uger, medmindre der er grund til 
at tro, at den pågældende vil forsvinde i 
denne periode. For at undgå risikoen for, 
at den pågældende forsvinder, kan der for 
hele perioden pålægges visse forpligtelser, 
såsom pligten til regelmæssigt at melde sig 
hos myndighederne, stille en økonomisk 
garanti, deponere dokumenter eller opholde 
sig et bestemt sted.

2. I afgørelsen om tilbagesendelse fastsættes 
der en passende frist for frivillig udrejse på 
op til ti uger. Der kan for hele perioden 
pålægges visse forpligtelser, såsom pligten 
til regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne eller opholde sig et bestemt 
sted efter tredjelandsstatsborgerens valg.

Or. it

Begrundelse

Hvis frivillig tilbagevenden ønskes fremmet, sådan som det fremgår af Kommissionen 
retningslinjer, forekommer en frist på ti uger mere realistisk.  Desuden findes der ikke nogen 
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fælles definition af risiko for forsvinden. Dette udtryk bør derfor ikke anvendes i forbindelse 
med dette direktiv.   

Ændringsforslag af Adeline Hazan og Martine Roure

Ændringsforslag 110 
Artikel 6, stk. 2

2. I afgørelsen om tilbagesendelse fastsættes 
der en passende frist for frivillig udrejse på 
op til fire uger, medmindre der er grund til 
at tro, at den pågældende vil forsvinde i 
denne periode. For at undgå risikoen for, at 
den pågældende forsvinder, kan der for hele 
perioden pålægges visse forpligtelser, såsom 
pligten til regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk garanti, 
deponere dokumenter eller opholde sig et 
bestemt sted.

2. I afgørelsen om tilbagesendelse fastsættes 
der en passende frist for frivillig udrejse på 
mindst fire uger, medmindre en kompetent 
retslig eller administrativ myndighed har 
objektive grunde til at tro, at den 
pågældende vil forsvinde i denne periode. 
For at undgå risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, kan der for hele perioden 
pålægges visse forpligtelser, såsom pligten 
til regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk garanti, 
deponere dokumenter eller opholde sig et 
bestemt sted.

Or. fr

Begrundelse

En periode på op til fire uger er for kort til at give tredjelandsstatsborgere mulighed for i 
praksis at tilrettelægge en frivillig tilbagevenden og forberede sig psykisk på at vende tilbage 
til det land, som de har forladt med håb om en bedre fremtid.
Den frivillige tilbagevenden bør prioriteres, hvorfor kun en kompetent retslig eller 
administrativ myndighed bør kunne træffe afgørelse om suspendering af muligheden for 
frivillig tilbagevenden i form af en objektiv afgørelse, hvis der foreligger mistanke om, at der 
er risiko for, at personen forsvinder.

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 111
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan om nødvendigt 
forlænge fristen for frivillig udrejse.

Or. en
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Begrundelse

Nogle oprindelseslande samarbejder bedre end andre.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 112
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

2a. Der er ikke nødvendigvis risiko for 
forsvinden, blot fordi en 
tredjelandsstatsborger opholder sig ulovligt 
på en medlemsstats territorium

Or. fr

Begrundelse

Det drejer sig her om at præcisere, at det at opholde sig ulovligt på en medlemsstats 
territorium ikke automatisk skal fortolkes som et tegn på, at der er risiko for forsvinden. En 
sådan afgørelse ville a priori være ugyldig, da den ville være i strid med den europæiske 
menneskerettighedskonventions artikel 6.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 113
Artikel 6, stk. 2 b (nyt)

2b. Medlemsstaterne yder materiel bistand 
og rådgivning til tredjelandsstatsborgere 
med henblik på at fremme deres frivillige 
tilbagevenden.  

Or. fr

Begrundelse

Der bør ydes et minimum af social og økonomisk bistand, indtil de pågældende personers 
afrejse. De må ikke lide for store afsavn, mens de forbereder sig på at vende tilbage til et 
land, som de har måttet flygte fra, og som det vil være vanskeligt at vende tilbage til.
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Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 114
Artikel 6, stk. 2 c (nyt)

2c. Personer, der inden en afgørelse om 
tilbagesendelse er omfattet af Rådets 
direktiv 2003/9/EF, er fortsat omfattet af 
alle de bestemmelser vedrørende 
modtagelsesforhold, som de har ret til i 
kraft af dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i tråd med ændringsforslag 112 og 113, som sigter mod at fremme 
frivillig tilbagevenden.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 115
Artikel 6, stk. 3

3. Afgørelsen om tilbagesendelse træffes 
som en særskilt foranstaltning eller
afgørelse eller sammen med en afgørelse om 
udsendelse.

3. Afgørelsen om tilbagesendelse træffes 
som en særskilt afgørelse uden forbindelse 
til en afgørelse om udsendelse.

Or. it

Begrundelse

Afgørelser om tilbagesendelse og udsendelse bør træffes ad to omgange.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 116
Artikel 6, stk. 3

3. Afgørelsen om tilbagesendelse træffes 
som en særskilt foranstaltning eller afgørelse 
eller sammen med en afgørelse om 

3. Afgørelsen om tilbagesendelse træffes 
som en særskilt foranstaltning eller afgørelse 
i forhold til afgørelsen om udsendelse.
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udsendelse.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom det prioriteres at fremme frivillig tilbagevenden, bør det fastlægges, at proceduren 
sker i to etaper og ikke parallelt, hvilket ville være i modstrid med ønsket om at fremme 
frivillig tilbagevenden.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 117
Artikel 6, stk. 4

4. Når medlemsstaterne er underlagt 
forpligtelser vedrørende grundlæggende 
rettigheder, som særlig følger af den 
europæiske menneskerettighedskonvention, 
såsom retten til non-refoulement, retten til 
uddannelse og retten til familiens enhed, 
træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse. Hvis der allerede er truffet 
afgørelse om tilbagesendelse, ophæves 
afgørelsen.

4. Når medlemsstaterne er underlagt 
forpligtelser vedrørende grundlæggende 
rettigheder, som særlig følger af Genève-
konventionen om flygtninges retsstilling, 
De Forenede Nationers konvention om 
tortur, De Forenede Nationers konvention 
om barnets rettigheder og den europæiske 
menneskerettighedskonvention, såsom retten 
til non-refoulement, retten til uddannelse og 
retten til familiens enhed, træffes der ikke 
afgørelse om tilbagesendelse. Hvis der 
allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves afgørelsen.

Or. fr

Begrundelse

Disse tre henvisninger er nyttige og nødvendige med henblik på at præcisere beskyttelsen for 
så vidt angår de grundlæggende rettigheder i selve bestemmelsen om tilbagesendelse og ikke 
blot i henvisninger i betragtningerne.

Ændringsforslag af Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Ændringsforslag 118
Artikel 6, stk. 4

4. Når medlemsstaterne er underlagt 
forpligtelser vedrørende grundlæggende
rettigheder, som særlig følger af den 

4. Når medlemsstaterne er underlagt 
forpligtelser vedrørende grundlæggende 
rettigheder, som særlig følger af den 
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europæiske menneskerettighedskonvention, 
såsom retten til non-refoulement, retten til 
uddannelse og retten til familiens enhed, 
træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse. Hvis der allerede er truffet 
afgørelse om tilbagesendelse, ophæves 
afgørelsen.

europæiske menneskerettighedskonvention, 
Genève-konventionen om flygtninges 
retsstilling, konventionen mod tortur og 
konventionen om barnets rettigheder fra 
1989, såsom retten til non-refoulement, 
retten til uddannelse, retten til behandling i 
tilfælde af alvorlig sygdom og retten til 
familiens enhed, træffes der ikke afgørelse 
om tilbagesendelse. Hvis der allerede er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, 
ophæves afgørelsen.

Or. it

Begrundelse

For fuldstændighedens skyld bør disse præciseringer tilføjes.

Ændringsforslag af Patrick Gaubert

Ændringsforslag 119
Artikel 6, stk. 5 

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller en anden 
tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat. 
I så fald træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse, og hvis der allerede er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, 
ophæves afgørelsen.

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller en anden 
tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat. 

Medlemsstaterne udsteder en selvstændig 
opholdstilladelse eller en hvilken som helst 
anden tilladelse, der giver opholdsret og 
reel adgang til pleje, til personer, der lider 
af en alvorlig sygdom attesteret i en 
lægeerklæring fra en autoriseret læge eller 
en læge udpeget af de kompetente nationale 
myndigheder, medmindre det 
dokumenteres, at den pågældende person 
kan få adgang til lægebehandling i sit 
oprindelsesland.
I så fald træffes der ikke afgørelse om 
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tilbagesendelse, og hvis der allerede er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, 
ophæves afgørelsen.
Medlemsstaterne meddeler enhver 
afgørelse om ophævelse gennem den 
mekanisme for gensidig informering, som 
er omhandlet i Rådets beslutning .../.../EF 
om etablering af en procedure for gensidig 
informering om medlemsstaternes 
foranstaltninger på asyl- og 
indvandringsområdet.

Or. fr

Begrundelse

Hvis en officiel sundhedsmyndighed dokumenterer, at en person er alvorligt syg, og at den 
pågældende ikke kan modtage egnet behandling i sit oprindelsesland, må der ikke træffes 
afgørelse om tilbagesendelse af denne person.

Ændringsforslag af Adeline Hazan og Martine Roure

Ændringsforslag 120
Artikel 6, stk. 5

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller en anden 
tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat. 
I så fald træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse, og hvis der allerede er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, 
ophæves afgørelsen.

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller en anden 
tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat. 
Medlemsstaterne udsteder en 
opholdstilladelse til en person, der lider af 
en alvorlig sygdom, med henblik på at give 
den pågældende adgang til pleje, 
medmindre det dokumenteres, at 
vedkommende kan få egnet behandling i 
bestemmelseslandet. I så fald træffes der 
ikke afgørelse om tilbagesendelse, og hvis 
der allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves afgørelsen.

Or. fr

Begrundelse

Personer med ulovligt ophold, der sendes tilbage til deres land, og som på grund af 
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manglende geografiske eller finansielle muligheder ikke kan modtage egnet behandling af 
deres sygdom, risikerer døden eller invaliditet. Dette strider mod princippet om respekt for 
menneskerettighederne og Den Europæiske Unions værdier. Der bør derfor i en eventuel 
tilbagesendelsesprocedure lægges særlig vægt på syge personers situation.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro, Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 121
Artikel 6, stk. 5

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller en anden 
tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat. 
I så fald træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse, og hvis der allerede er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, 
ophæves afgørelsen.

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller en anden 
tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat. 
Medlemsstaterne kan tildele en person, der 
lider af en alvorlig sygdom, en selvstændig 
opholdstilladelse eller en anden tilladelse til 
at opholde sig i en medlemsstat, således at 
vedkommende har adgang til en forsvarlig 
sundhedspleje, medmindre det kan bevises, 
at den pågældende kan få passende 
behandling og pleje i sit hjemland. I så fald 
træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse, og hvis der allerede er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, 
ophæves afgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag tager kun hensyn til migranternes helbredstilstand, når det drejer sig 
om at sikre, at de ikke dør under transporten til deres hjemland. Det må understreges, at 
sundhedsspørgsmål ikke skal afhænge af de hermed forbundne omkostninger. Syge 
migranters liv og helbred må ikke trues som følge af en administrativ procedure. Hensigten 
med dette ændringsforslag er derfor at sikre, at der ydes tilstrækkelig lægehjælp i tilfælde af 
alvorlig sygdom, inden der iværksættes en tilbagesendelsesprocedure.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 122
Artikel 6, stk. 5
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5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en
selvstændig opholdstilladelse eller en anden 
tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat. 
I så fald træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse, og hvis der allerede er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, 
ophæves afgørelsen.

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller en anden 
tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat. 
Medlemsstaterne kan tildele en person, der 
lider af en alvorlig sygdom, en selvstændig 
opholdstilladelse eller en anden tilladelse til 
at opholde sig i en medlemsstat, således at 
vedkommende har adgang til en forsvarlig 
sundhedspleje, medmindre det kan bevises, 
at den pågældende kan få passende 
behandling og pleje i sit hjemland. I så fald 
træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse, og hvis der allerede er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, 
ophæves afgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med denne tilføjelse er at forebygge risikoen for, at en afgørelse om 
tilbagesendelse bringer folks liv i alvorlig fare.

Ændringsforslag af Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Ændringsforslag 123
Artikel 6, stk. 5

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller en anden 
tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat. 
I så fald træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse, og hvis der allerede er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, 
ophæves afgørelsen.

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære grunde, på grund af alvorlig 
sygdom eller andre grunde beslutte at tildele 
en tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område, en selvstændig 
opholdstilladelse eller en anden tilladelse til 
at opholde sig i en medlemsstat. I så fald 
træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse, og hvis der allerede er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, 
ophæves afgørelsen.

Or. it
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Begrundelse

Beskyttelsen af retten til sundhed bør prioriteres i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 124
Artikel 6, stk. 5 a (nyt)

5a. Medlemsstaterne beskytter ofre for og 
vidner til menneskehandel. Der træffes 
ingen afgørelse om tilbagesendelse, og 
såfremt der allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves denne, hvis ofre 
for eller vidner til menneskehandel ikke 
kan sendes til et land, hvor de er i 
sikkerhed. 
Med henblik på at fremme 
medlemsstaternes aktiviteter til beskyttelse 
af tredjelandsstatsborgere vedtager Den 
Europæiske Union forskellige mekanismer 
for økonomisk støtte til medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtig også at beskytte denne kategori af personer, som er udsat for forfølgelse. Ofre 
for og vidner til menneskehandel skal ikke blot "bruges" i forbindelse med straffesager. Det er 
vigtigt ligeledes at overveje situationen i deres oprindelsesland, inden de tilbagesendes, med 
henblik på at undgå, at de udsættes for pres eller alvorlige trusler. 

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 125
Artikel 6, stk. 6

6. Når en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, har en gyldig opholdstilladelse, der 
er udstedt af en anden medlemsstat, undlader 
den første medlemsstat at træffe afgørelse 
om tilbagesendelse, hvis den pågældende 

6. Når en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, har en gyldig opholdstilladelse, der 
er udstedt af en anden medlemsstat, undlader 
den første medlemsstat at træffe afgørelse 
om tilbagesendelse, hvis den pågældende 
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frivilligt vender tilbage til den medlemsstat, 
som har udstedt opholdstilladelsen.

frivilligt vender tilbage til den medlemsstat, 
som har udstedt opholdstilladelsen. Denne 
bestemmelse gælder kun, indtil alle 
procedurerne for gensidig anerkendelse på 
europæisk plan af opholdstilladelser er 
indført.

Or. it

Begrundelse

Inden der fastlægges en europæisk politik for tilbagesendelse, bør Den Europæiske Union 
udarbejde en lovramme til regulering af de lovlige kanaler for indrejse på europæisk område. 

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 126
Artikel 6, stk. 8

8. Hvis en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, er genstand for en igangværende 
procedure for tildeling af en 
opholdstilladelse eller en anden tilladelse, 
som giver ret til ophold, kan den 
pågældende medlemsstat undlade at træffe 
afgørelse om tilbagesendelse, indtil 
proceduren er afsluttet.

8. Hvis en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, er genstand for en igangværende 
procedure for tildeling af en 
opholdstilladelse eller en anden tilladelse, 
som giver ret til ophold, undlader den 
pågældende medlemsstat at træffe afgørelse 
om tilbagesendelse, indtil proceduren er 
afsluttet.

Or. fr

Begrundelse

Det er normalt og hensigtsmæssigt at undlade at træffe afgørelse om tilbagesendelse, før 
proceduren for tildeling af opholdstilladelse eller asyl er afsluttet. Det skal ikke kun være en 
mulighed for den pågældende medlemsstat, men derimod en regel.

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 127
Artikel 6, stk. 8

8. Hvis en tredjelandsstatsborger, som 8. Hvis en tredjelandsstatsborger, som 
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opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, er genstand for en igangværende 
procedure for tildeling af en 
opholdstilladelse eller en anden tilladelse, 
som giver ret til ophold, kan den 
pågældende medlemsstat undlade at træffe 
afgørelse om tilbagesendelse, indtil 
proceduren er afsluttet.

opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, er genstand for en igangværende 
procedure for tildeling af en 
opholdstilladelse eller en anden tilladelse, 
som giver ret til ophold, skal den 
pågældende medlemsstat undlade at træffe 
afgørelse om tilbagesendelse, indtil 
proceduren er afsluttet.

Or. en

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 128
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
udsendelse vedrørende en 
tredjelandsstatsborger, for hvem der er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, hvis der 
er risiko for, at den pågældende forsvinder, 
eller hvis forpligtelsen til at vende tilbage 
ikke er blevet efterlevet inden for den frist 
for frivillig udrejse, som er fastsat i henhold 
til artikel 6, stk. 2.

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
udsendelse vedrørende en 
tredjelandsstatsborger, for hvem der er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, hvis en 
kompetent retslig eller administrativ 
myndighed efter en individuel undersøgelse 
har objektive grunde til at tro, at der er 
risiko for, at den pågældende forsvinder, 
eller hvis forpligtelsen til at vende tilbage 
ikke er blevet efterlevet inden for den frist 
for frivillig udrejse, som er fastsat i henhold 
til artikel 6, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Den nuværende ordlyd giver medlemsstaterne for stor frihed til at suspendere proceduren for 
frivillig tilbagevenden gennem et vagt "risiko for forsvinden"-begreb. Hvis man skal tro på 
det formulerede ønske om at prioritere frivillig tilbagevenden, bør risikoen for forsvinden kun 
kunne fastlægges gennem objektive og gennemsigtige procedurer.

Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 129
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
udsendelse vedrørende en 
tredjelandsstatsborger, for hvem der er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, hvis der 

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
udsendelse vedrørende en 
tredjelandsstatsborger, som ulovligt er rejst 
ind på og har taget ophold på en 
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er risiko for, at den pågældende forsvinder, 
eller hvis forpligtelsen til at vende tilbage 
ikke er blevet efterlevet inden for den frist 
for frivillig udrejse, som er fastsat i henhold 
til artikel 6, stk. 2.

medlemsstats område, eller for hvem der er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, hvis der 
er risiko for, at den pågældende forsvinder, 
eller hvis forpligtelsen til at vende tilbage 
ikke er blevet efterlevet inden for den frist 
for frivillig udrejse, som er fastsat i henhold 
til artikel 6, stk. 2.

Or. sl

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 6, stk. 1, og begrundelserne herfor, 
eftersom disse to artikler fastlægger to metoder til repatriering af en person, dvs. frivillig 
tilbagevenden og tvungen tilbagesendelse..

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 130
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
udsendelse vedrørende en 
tredjelandsstatsborger, for hvem der er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, hvis der 
er risiko for, at den pågældende forsvinder, 
eller hvis forpligtelsen til at vende tilbage 
ikke er blevet efterlevet inden for den frist 
for frivillig udrejse, som er fastsat i henhold 
til artikel 6, stk. 2.

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
udsendelse vedrørende en 
tredjelandsstatsborger, for hvem der er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, hvis 
forpligtelsen til at vende tilbage ikke er 
blevet efterlevet inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er fastsat i henhold til 
artikel 6, stk. 2.

Or. it

Begrundelse

Denne præcisering er vigtig i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 131
Artikel 7, stk. 2

2. I afgørelsen om udsendelse anføres fristen 
for fuldbyrdelse af udsendelsen og 

2. I afgørelsen om udsendelse anføres fristen 
for fuldbyrdelse af udsendelsen og 
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bestemmelseslandet. bestemmelseslandet, efter at den reelle 
identitet og oprindelseslandet for den 
tredjelandsstatsborger, der opholder sig 
ulovligt på EU's område, er blevet fastslået.

Or. it

Begrundelse

Hvis frivillig tilbagevenden ønskes fremmet, sådan som det fremgår af Kommissionens 
retningslinjer, forekommer en frist på ti uger mere realistisk.  Desuden findes der ikke nogen 
fælles definition af risiko for forsvinden. Dette udtryk bør derfor ikke anvendes i forbindelse 
med dette direktiv.  

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 132
Artikel 7, stk. 3

3. Afgørelsen om udsendelse træffes som 
en særskilt foranstaltning eller afgørelse 
eller sammen med afgørelsen om 
tilbagesendelse.

udgår

Or. it

Begrundelse

Stykket er overflødigt. 

Ændringsforslag af Adeline Hazan og Martine Roure

Ændringsforslag 133
Artikel 7, stk. 3

3. Afgørelsen om udsendelse træffes som en 
særskilt foranstaltning eller afgørelse eller 
sammen med afgørelsen om tilbagesendelse.

3. Afgørelsen om udsendelse træffes som en 
særskilt foranstaltning eller afgørelse efter 
udløbet af fristen for frivillig udrejse i 
afgørelsen om tilbagesendelse.

Or. fr
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 14.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 134
Artikel 8, stk. 1

1. Medlemsstaterne kan udsætte
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse i en passende periode under 
hensyntagen til de særlige forhold i den 
enkelte sag.

1. Medlemsstaterne udsætter fuldbyrdelsen 
af en afgørelse om tilbagesendelse i en 
passende periode under hensyntagen til de 
særlige forhold i den enkelte sag.

Or. it

Begrundelse

Medlemsstaterne bør være forpligtet til at udsætte fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse i de i det følgende stykke anførte tilfælde.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 135
Artikel 8, stk. 2, litra a 

a) når tredjelandsstatsborgeren ikke kan 
rejse eller transporteres til 
bestemmelseslandet på grund af sin fysiske 
eller psykiske tilstand

a) når tredjelandsstatsborgeren ikke kan 
rejse eller transporteres til 
bestemmelseslandet på grund af sin fysiske 
eller psykiske tilstand eller sin fremskredne 
alder

Or. it

Begrundelse

En fuldbyrdelse bør kunne udsættes for personer, som på grund af deres fremskredne alder 
ikke kan tilbagesendes.
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Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 136
Artikel 8, stk. 2, litra a

a) når tredjelandsstatsborgeren ikke kan 
rejse eller transporteres til 
bestemmelseslandet på grund af sin fysiske 
eller psykiske tilstand

a) når tredjelandsstatsborgeren ifølge en 
lægeerklæring ikke kan rejse eller 
transporteres til bestemmelseslandet på 
grund af sin fysiske eller psykiske tilstand

Or. fr

Begrundelse

Kun en autoriseret læge skal kunne konstatere, hvorvidt en person ikke kan rejse eller 
transporteres på grund af sin fysiske eller psykiske tilstand. Det kan ikke være en rent 
administrativ afgørelse.

Ændringsforslag af Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Ændringsforslag 137
Artikel 8, stk. 2, litra a a (nyt)

(aa) når der foreligger sundhedshensyn 
som f.eks. nødvendig behandling af alvorlig 
sygdom, som medlemsstaten yder den syge 
på samme vilkår som sine egne statsborgere

Or. it

Begrundelse

Beskyttelsen af retten til sundhed bør prioriteres i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 138
Artikel 8, stk. 2, litra a a (nyt)

aa) når det ikke er muligt at sikre en 
tredjelandsstatsborger, der er alvorligt syg, 
en effektiv adgang til den nødvendige 
lægebehandling i det land, den pågældende 
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skal tilbagesendes til

Or. en

Begrundelse

Fuldbyrdelsen af en afgørelse om tilbagesendelse må aldrig betyde, at 
tredjelandsstatsborgerens helbred bringes i fare.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 139
Artikel 8, stk. 2, litra c

c) når der ikke er sikkerhed for, at 
uledsagede mindreårige ved afrejsen eller 
ankomsten kan overgives til et 
familiemedlem, en tilsvarende 
repræsentant, en værge for den 
mindreårige eller en kompetent 
embedsmænd i bestemmelseslandet, efter 
en vurdering af de forhold, som den 
mindreårige vil blive sendt tilbage til.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Se ændringsforslag 8.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 140
Artikel 8, stk. 2, litra c a (nyt)

(ca) når det ikke er muligt fuldstændig 
sikkert at fastslå tredjelandsstatsborgerens 
identitet, statsborgerskab og 
oprindelsesland

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at være sikker på den fremmedes sande identitet.
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Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 141
Artikel 8, stk. 2, litra c b (nyt)

(cb) når der foreligger objektive og 
subjektive forhold, som gør det umuligt for 
tredjelandsstatsborgeren at blive modtaget 
på en human måde under fuld respekt for 
de grundlægende rettigheder i 
oprindelseslandet i overensstemmelse med 
de forpligtelser, der følger af international 
ret 

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at være sikker på den fremmedes sande identitet.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 142
Artikel 8, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) når de nationale myndigheder ikke er i 
stand til at fastlægge oprindelseslandet for 
en person, som er berørt af en 
tilbagesendelsesprocedure

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelsen i dette forslag bør omfatte statsløse personer.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 143
Artikel 8, stk. 2, litra c b (nyt)
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cb) når der er objektive grunde til at tro, at 
udsendelse ville indebære en kollektiv 
udvisning i strid med artikel 4 i protokol 4 
til den europæiske 
menneskerettighedskonvention, som 
forbyder kollektive udvisninger 

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at forhindre enhver krænkelse af menneskerettighederne 
som fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention i tilfælde af samtidige 
udsendelser. Som fastlagt i Domstolens retspraksis i Conka-dommen af 5. februar 2002 er det 
ikke tilstrækkeligt, at der foretages en individuel undersøgelse af den pågældende persons 
situation. Den måde, hvorpå udsendelsen tilrettelægges (meddelelse, stort antal berørte 
personer af samme nationalitet, stereotype afgørelser ...), skal tages i betragtning med 
henblik på at være sikker på, at udsendelsen ikke vil indebære en kollektiv udvisning. Hvis der 
er tvivl, bør udsendelsen udsættes.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 144
Artikel 8, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) andre særlige omstændigheder

Or. en

Begrundelse

Listen bør tage højde for uforudsete tilfælde.

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 145
Artikel 8, stk. 3

3. Hvis fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse eller en afgørelse om 
udsendelse udsættes efter stk. 1 og 2, kan 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
pålægges visse forpligtelser for at undgå 
risikoen for, at den pågældende forsvinder, 
såsom pligten til regelmæssigt at melde sig 

3. Hvis fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse eller en afgørelse om 
udsendelse udsættes efter stk. 1 og 2, kan 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
pålægges visse forpligtelser for at undgå 
risikoen for, at den pågældende forsvinder, 
såsom pligten til regelmæssigt at melde sig 
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hos myndighederne, stille en økonomisk 
garanti, deponere dokumenter eller opholde 
sig et bestemt sted.

hos myndighederne, stille en økonomisk 
garanti, deponere dokumenter eller opholde 
sig et bestemt sted. Når der træffes 
afgørelse om arten af sådanne særlige 
forpligtelser, skal der tages særligt hensyn 
til sårbare personers specifikke situation.

Or. en

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 146
Artikel 8, stk. 3

3. Hvis fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse eller en afgørelse om 
udsendelse udsættes efter stk. 1 og 2, kan 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
pålægges visse forpligtelser for at undgå 
risikoen for, at den pågældende forsvinder,
såsom pligten til regelmæssigt at melde sig 
hos myndighederne, stille en økonomisk 
garanti, deponere dokumenter eller opholde 
sig et bestemt sted.

3. Hvis fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse eller en afgørelse om 
udsendelse udsættes efter stk. 1 og 2, kan 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
pålægges visse forpligtelser såsom pligten til 
regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne eller opholde sig et bestemt 
sted efter tredjelandsstatsborgerens valg.

Or. it

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 147
Artikel 9

Artikel 9

Forbud mod genindrejse

udgår

1. Afgørelser om udsendelse omfatter et 
forbud mod genindrejse, som højst gælder i 
fem år.
Afgørelser om tilbagesendelse kan omfatte 
et sådant forbud mod genindrejse.
2. Varigheden af forbuddet mod 
genindrejse fastlægges under hensyntagen 
til alle de relevante forhold i den enkelte 
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sag og specielt til, om den pågældende 
tredjelandsstatsborger:
a) er genstand for en afgørelse om 
udsendelse for første gang
b) allerede har været genstand for mere 
end én afgørelse om udsendelse
c) er indrejst i medlemsstaten under et 
forbud mod genindrejse
d) udgør en trussel mod den offentlige 
orden eller den offentlige sikkerhed.
Forbuddet mod genindrejse kan udstedes 
for en periode på over fem år, når den 
pågældende tredjelandsstatsborger udgør 
en alvorlig trussel mod den offentlige orden 
eller den offentlige sikkerhed.
3. Forbuddet mod genindrejse kan 
ophæves, særlig i tilfælde, hvor den 
pågældende tredjelandsstatsborger:
a) er genstand for en afgørelse om 
udvisning eller udsendelse for første gang
b) har meldt sig på en medlemsstats 
konsulat
(c) har godtgjort alle omkostningerne ved 
sin tidligere tilbagesendelsesprocedure.
4. Forbuddet mod genindrejse kan i 
undtagelsestilfælde suspenderes 
midlertidigt i individuelle sager, hvor det er 
hensigtsmæssigt.
5. Stk. 1-4 berører ikke retten til at søge 
asyl i en af medlemsstaterne.

Or. it

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 148
Artikel 9, stk. 1, afsnit 1

1. Afgørelser om udsendelse omfatter et 
forbud mod genindrejse, som højst gælder i 
fem år.

1. Afgørelser om udsendelse kan efter en 
individuel evaluering omfatte et forbud mod 
genindrejse, som højst gælder i fem år.

Disse afgørelser begrundes og kan 
påklages. 

Or. fr
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Begrundelse

Kommissionens udformning af denne artikel er ikke i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, da det foreslås, at det skal gælde systematisk. Ændringsforslaget 
sigter således mod at begrænse anvendelsesområdet samt at sikre, at afgørelser begrundes, 
og at de kan påklages.

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 149
Artikel 9, stk. 1, afsnit 1

1. Afgørelser om udsendelse omfatter et 
forbud mod genindrejse, som højst gælder i 
fem år.

1. Afgørelser om udsendelse kan omfatte et 
forbud mod genindrejse, som højst gælder i 
fem år.

Or. en

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 150
Artikel 9, stk. 1, afsnit 1

1. Afgørelser om udsendelse omfatter et 
forbud mod genindrejse, som højst gælder i 
fem år.

1. Afgørelser om udsendelse kan omfatte et 
forbud mod genindrejse, som højst gælder i 
fem år.

Or. en

Begrundelse

Afgørelser om udsendelse og tilbagesendelse kan, men må aldrig automatisk omfatte et 
forbud mod genindrejse.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 151
Artikel 9, stk. 1

1. Afgørelser om udsendelse omfatter et 
forbud mod genindrejse, som højst gælder i 
fem år.

1. Afgørelser om udsendelse kan omfatte et 
forbud mod genindrejse, som højst gælder i 
fem år, eller indtil tredjelandsstatsborgeren 
er i stand til at bevise, at der foreligger 
mulighed for lovlig opholdstilladelse i en 
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medlemsstat. Under alle omstændigheder 
berører forbuddet mod genindrejse ikke 
retten til at nyde asyl og andre former for 
humanitær beskyttelse i overensstemmelse 
med folkeretten. Afgørelser om 
tilbagesendelse kan omfatte et sådant forbud 
mod genindrejse, som alene og udelukkende 
kan gælde i over fem år, hvis der foreligger 
omstændigheder, der indebærer farer for 
den offentlige orden og den offentlige 
sikkerhed.

Afgørelser om tilbagesendelse kan omfatte 
et sådant forbud mod genindrejse.

Or. it

Begrundelse

Nødvendige præciseringer. 

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 152
Artikel 9, stk. 2, afsnit 1, litra d og afsnit 2

d) udgør en trussel mod den offentlige 
orden eller den offentlige sikkerhed.

d) bevisligt udgør en trussel mod den 
offentlige orden eller den offentlige 
sikkerhed.

Forbuddet mod genindrejse kan udstedes 
for en periode på over fem år, når den 
pågældende tredjelandsstatsborger udgør 
en alvorlig trussel mod den offentlige 
orden eller den offentlige sikkerhed.

Forbuddet mod genindrejse kan udstedes 
for en periode på over fem år, når den 
pågældende tredjelandsstatsborger bevisligt 
udgør en alvorlig trussel mod den 
offentlige orden eller den offentlige 
sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod genindrejse skal altid træffes på grundlag af indiskutable beviser for, at der 
foreligger en trussel.
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Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 153
Artikel 9, afsnit 2, litra d og andet afsnit

d) udgør en trussel mod den offentlige orden 
eller den offentlige sikkerhed.

d) udgør en trussel mod den offentlige orden 
eller den offentlige sikkerhed.

Forbuddet mod genindrejse kan udstedes for 
en periode på over fem år, når den 
pågældende tredjelandsstatsborger udgør en 
alvorlig trussel mod den offentlige orden 
eller den offentlige sikkerhed.

Forbuddet mod genindrejse kan kun
udstedes for en periode på over fem år, når 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
udgør en alvorlig trussel mod den offentlige 
orden eller den offentlige sikkerhed.

Or. it

Begrundelse

Nødvendige præciseringer.  

Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 154
Artikel 9, stk. 3

3. Forbuddet mod genindrejse kan 
ophæves, særlig i tilfælde, hvor den 
pågældende tredjelandsstatsborger:

udgår 

a) er genstand for en afgørelse om 
udvisning eller udsendelse for første gang
b) har meldt sig på en medlemsstats 
konsulat
c) har godtgjort alle omkostningerne ved 
sin tidligere tilbagesendelsesprocedure.

Or. sl

Begrundelse

Muligheden for at ophæve et forbud mod genindrejse bør behandles på enkeltsagsbasis og må 
aldrig påvirkes af en mulighed for at tilbagebetale omkostningerne ved fuldbyrdelse af denne 
foranstaltning, fordi dette kunne opmuntre dem, der organiserer ulovlige indrejser, til simpelt 
at kræve flere penge af tredjelandsstatsborgere, hvormed de så kunne købe dem fri af et 
forbud mod genindrejse. Dette ville kunne øge udnyttelsen af tredjelandsstatsborgerne..
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 155
Artikel 9, stk. 3

3. Forbuddet mod genindrejse kan ophæves, 
særlig i tilfælde, hvor den pågældende 
tredjelandsstatsborger:

3. Forbuddet mod genindrejse kan ophæves
på ethvert tidspunkt, når en flygtning 
ansøger om asyl, opholdstilladelse eller 
genbosættelse.

a) er genstand for en afgørelse om 
udvisning eller udsendelse for første gang

b) har meldt sig på en medlemsstats 
konsulat

c) har godtgjort alle omkostningerne ved 
sin tidligere tilbagesendelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 156
Artikel 9, stk. 3, indledning 

3. Forbuddet mod genindrejse kan ophæves, 
særlig i tilfælde, hvor den pågældende 
tredjelandsstatsborger:

3. Forbuddet mod genindrejse kan ophæves
på et hvilket som helst tidspunkt, særlig i 
tilfælde, hvor den pågældende 
tredjelandsstatsborger:

Or. fr

Begrundelse

Det forhold eksplicit at forbinde en ophævelse af et forbud mod genindrejse med godtgørelse 
af omkostningerne ved tilbagesendelsesproceduren kan medføre en urimelig positiv 
forskelsbehandling til fordel for de personer, der er mest gunstigt stillede, navnlig netværk af 
rige menneskesmuglere. 
Det bør være muligt at ansøge om ophævelse af forbuddet mod genindrejse ved grænseposter 
og i konsulater i udlandet og tage en eventuel udvikling i den pågældende persons situation i 
bestemmelseslandet i betragtning.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 157
Artikel 9, stk. 3, litra b a (nyt)
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ba) er truet på sin eksistens på grund af 
omvæltninger i bestemmelseslandet, som 
indebærer en risiko for forfølgelse af 
vedkommende
Én medlemsstats ophævelse gælder på hele 
Unionens territorium

Or. fr

Begrundelse

Det forhold eksplicit at forbinde en ophævelse af et forbud mod genindrejse med godtgørelse 
af omkostningerne ved tilbagesendelsesproceduren kan medføre en urimelig positiv 
forskelsbehandling til fordel for de personer, der er mest gunstigt stillede, navnlig netværk af 
rige menneskesmuglere. 
Det bør være muligt at ansøge om ophævelse af forbuddet mod genindrejse ved grænseposter 
og i konsulater i udlandet og tage en eventuel udvikling i den pågældende persons situation i 
bestemmelseslandet i betragtning.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 158
Artikel 9, stk. 3, litra c

c) har godtgjort alle omkostningerne ved 
sin tidligere tilbagesendelsesprocedure.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det forhold eksplicit at forbinde en ophævelse af et forbud mod genindrejse med godtgørelse 
af omkostningerne ved tilbagesendelsesproceduren kan medføre en urimelig positiv 
forskelsbehandling til fordel for de personer, der er mest gunstigt stillede, navnlig netværk af 
rige menneskesmuglere. 
Det bør være muligt at ansøge om ophævelse af forbuddet mod genindrejse ved grænseposter 
og i konsulater i udlandet og tage en eventuel udvikling i den pågældende persons situation i 
bestemmelseslandet i betragtning.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 159
Artikel 9, stk. 3, litra c a (nyt)
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(ca) som følge af politisk-økonomiske 
omvæltninger i oprindelseslandet i 
forbudsperioden kan være berettiget til 
international beskyttelse

Or. it

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 160
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2 (nyt)

Et forbud mod genindrejse kan endvidere 
ophæves, når der er andre positive grunde 
hertil.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for ophævelse bør altid stå åben i tilfælde af positive forandringer i en 
tredjelandsstatsborgers situation med henblik på genindrejse i EU.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 161
Artikel 9, stk. 4

4. Forbuddet mod genindrejse kan i 
undtagelsestilfælde suspenderes midlertidigt 
i individuelle sager, hvor det er 
hensigtsmæssigt.

4. Forbuddet mod genindrejse kan i 
undtagelsestilfælde suspenderes, når de 
omstændigheder, der indebar farer for den 
offentlige orden og den offentlige 
sikkerhed, ikke længere er til stede.

Or. it

Begrundelse

Denne formulering forekommer mere i overensstemmelse med direktivets målsætninger.
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Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 162
Artikel 9, stk. 4

4. Forbuddet mod genindrejse kan i 
undtagelsestilfælde suspenderes midlertidigt 
i individuelle sager, hvor det er 
hensigtsmæssigt.

4. Forbuddet mod genindrejse kan i 
undtagelsestilfælde suspenderes midlertidigt
eller tilbagekaldes fuldstændigt i 
individuelle sager, hvor det er 
hensigtsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at tilbagekalde forbuddet fuldstændigt bør nævnes..

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 163
Artikel 9, stk. 5

5. Stk. 1-4 berører ikke retten til at søge asyl 
i en af medlemsstaterne.

5. Stk. 1-4 berører ikke retten til at søge asyl
eller ansøge om opholdstilladelse i en af 
medlemsstaterne.  Det forhold, at en 
tredjelandsstatsborger er omfattet af et 
forbud mod genindrejse, tages ikke i 
betragtning i forbindelse med 
vedkommendes ansøgning om asyl eller 
opholdstilladelse.

Or. en

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 164
Artikel 9, stk. 5

5. Stk. 1-4 berører ikke retten til at søge asyl 
i en af medlemsstaterne.

5. Stk. 1-4 berører ikke retten til at søge asyl 
eller international beskyttelse i en af 
medlemsstaterne.

Or. it
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Begrundelse

Denne formulering forekommer mere i overensstemmelse med direktivets målsætninger.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 165
Artikel 10, stk. 1

1. Når medlemsstaterne anvender
tvangsforanstaltninger til at gennemføre 
udsendelsen af en tredjelandsstatsborger, 
som modsætter sig udsendelse, skal disse 
foranstaltninger stå i rimeligt forhold til 
formålet med foranstaltningerne og holdes 
inden for grænserne for acceptabel 
magtanvendelse. De gennemføres i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed.

1. Når medlemsstaterne som sidste udvej er 
nødt til at anvende tvangsforanstaltninger til 
at gennemføre udsendelsen af en 
tredjelandsstatsborger, som modsætter sig 
udsendelse, skal disse foranstaltninger stå i 
rimeligt forhold til formålet med 
foranstaltningerne og holdes inden for 
grænserne for acceptabel magtanvendelse. 
Af hensyn til den tredjelandsstatsborger, 
som udsendes, og det sikkerhedspersonale, 
der foretager udsendelsen, gennemføres 
disse tvangsforanstaltninger i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed og de 20 vejledende principper 
om tilbagesendelse fra Europarådets 
Ministerkomités møde den 20.-22. oktober 
2004.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelsen af tvang må under ingen omstændigheder være systematisk. Der konstateres 
løbende alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i forbindelse med udsendelser, og det 
ville være nyttigt at indføre en bindende europæisk adfærdskodeks vedrørende anvendelse af 
tvang hos de myndigheder, der foretager udsendelserne. Denne adfærdskodeks skal være 
baseret på tekster fra FN og Europarådet.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 166
Artikel 10, stk. 1

1. Når medlemsstaterne anvender 1. Når medlemsstaterne anvender 
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tvangsforanstaltninger til at gennemføre 
udsendelsen af en tredjelandsstatsborger, 
som modsætter sig udsendelse, skal disse 
foranstaltninger stå i rimeligt forhold til 
formålet med foranstaltningerne og holdes 
inden for grænserne for acceptabel 
magtanvendelse. De gennemføres i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed.

tvangsforanstaltninger til at gennemføre 
udsendelsen af en tredjelandsstatsborger, 
som modsætter sig udsendelse, skal disse 
foranstaltninger stå i rimeligt forhold til 
formålet med foranstaltningerne og omfatter 
aldrig magtanvendelse. De gennemføres i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed, idet denne til enhver tid og 
inden for en rimelig frist oplyses om 
procedurerne, de nærmere 
omstændigheder, rejseruten og målet for 
udsendelsen.

Or. it

Begrundelse

Denne formulering forekommer mere i overensstemmelse med direktivets målsætninger.

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 167
Artikel 10, stk. 1

1. Når medlemsstaterne anvender 
tvangsforanstaltninger til at gennemføre 
udsendelsen af en tredjelandsstatsborger, 
som modsætter sig udsendelse, skal disse 
foranstaltninger stå i rimeligt forhold til 
formålet med foranstaltningerne og holdes 
inden for grænserne for acceptabel 
magtanvendelse. De gennemføres i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed.

1. Når medlemsstaterne anvender 
tvangsforanstaltninger til at gennemføre 
udsendelsen af en tredjelandsstatsborger, 
som modsætter sig udsendelse, skal disse 
foranstaltninger stå i rimeligt forhold til 
formålet med foranstaltningerne og holdes 
inden for grænserne for acceptabel 
magtanvendelse. De gennemføres i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed. Tvangsforanstaltninger må kun 
anvendes som en sidste udvej og bør 
undgås, når der er tale om udsendelse af 
sårbare personer.
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Or. en

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 168
Artikel 10, stk. 1

1. Når medlemsstaterne anvender 
tvangsforanstaltninger til at gennemføre 
udsendelsen af en tredjelandsstatsborger, 
som modsætter sig udsendelse, skal disse 
foranstaltninger stå i rimeligt forhold til 
formålet med foranstaltningerne og holdes 
inden for grænserne for acceptabel 
magtanvendelse. De gennemføres i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed.

1. Når medlemsstaterne anvender 
tvangsforanstaltninger til at gennemføre 
udsendelsen af en tredjelandsstatsborger, 
som modsætter sig udsendelse, skal disse 
foranstaltninger stå i rimeligt forhold til 
formålet med foranstaltningerne og holdes 
inden for grænserne for acceptabel 
magtanvendelse. De gennemføres i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed og skal kunne gøres til genstand 
for individuel og uafhængig kontrol.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for individuel og uafhængig kontrol i forbindelse med magtanvendelse bør 
nævnes udtrykkeligt..

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 169
Artikel 10, stk. 1 a (nyt)

1a. Udsendelserne foretages af personale, 
som er uddannet i at foretage denne type 
operationer, og inden for klare retslige 
rammer, som præcist definerer metoder og 
betingelser for anvendelse af 
tvangsforanstaltninger. Disse 
foranstaltninger må under ingen 
omstændigheder bestå i fuldstændig eller 
delvis blokering af luftvejene, som kan 
medføre kvælning.

Or. fr
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Begrundelse

Af hensyn til det personale, der foretager udsendelserne, samt de personer, der udsendes, er 
det afgørende med en passende uddannelse og klare regler. 

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 170
Artikel 10, stk. 1 b (nyt)

1b. Medlemsstaterne vedtager en fælles 
kontrolmekanisme, der giver mulighed for 
at forebygge kollektive udvisninger, jf. 
artikel 19 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, der 
vedrører udsendelse, udvisning og 
udlevering, og artikel 4 i protokol 4 til den 
europæiske menneskerettighedskonvention, 
som forbyder kollektive udvisninger, især 
ved tilrettelæggelse af fælles flyvninger.

Or. fr

Begrundelse

Vedtagelse af en fælles kontrolmekanisme for udsendelse vil give mulighed for konkret at 
realisere medlemsstaternes erklærede ønske om at overholde deres forpligtelser i henhold til 
den europæiske menneskerettighedskonvention i forbindelse med udsendelsesproceduren.

Ændringsforslag af Adeline Hazan og Martine Roure

Ændringsforslag 171
Artikel 10, stk. 1 c (nyt)

1c. Medlemsstaterne sikrer, at ngo'er er til 
stede under tilbagesendelsen, navnlig i 
forbindelse med udsendelse.

Or. fr

Begrundelse

Ngo'ers tilstedeværelse under tilbagesendelsen er et tegn på medlemsstaternes gode vilje, når 
det gælder om at sikre udviste personer en værdig tilbagesendelse under hensyntagen til 
internationale konventioner. Deres arbejde til fordel for tredjelandsstatsborgerne er 
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uundværligt for en fornuftig tilbagesendelse, da ngo'erne har størst kendskab til deres 
vanskeligheder og kan hjælpe dem med at overkomme dem.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 172
Artikel 10, stk. 2

2. Ved gennemførelsen af udsendelser tager 
medlemsstaterne hensyn til de fælles 
retningslinjer for sikkerhedsbestemmelser i 
forbindelse med fælles udsendelse med fly, 
der er knyttet som bilag til beslutning 
2004/573/EF.

2. Ved gennemførelsen af udsendelser tager 
medlemsstaterne hensyn til de fælles 
retningslinjer for sikkerhedsbestemmelser i 
forbindelse med fælles udsendelse med fly, 
der er knyttet som bilag til beslutning 
2004/573/EF, og undgår kollektive 
udsendelser og udsendelser, der formelt er 
individuelle, men som gennemføres med 
kollektive midler.

Or. it

Begrundelse

Denne formulering forekommer mere i overensstemmelse med direktivets målsætninger.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 173
Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

2. Kommissionen udarbejder i forbindelse 
med en hjemsendelse med det formål at 
sikre og overvåge den hjemsendtes 
samfundsøkonomiske genintegrering i 
oprindelseslandet en ad hoc-
samarbejdsplan med den pågældende
tredjestat og sikrer i denne forbindelse, at 
den tilbagesendtes grundlæggende 
rettigheder overholdes.

Or. it
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Begrundelse

Denne foranstaltning gør Den Europæiske Unions tilbagesendelsespolitik mere fuldstændig.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 174
Artikel 11, stk. 1, afsnit 1

1. Afgørelser om tilbagesendelse og 
udsendelse affattes skriftligt. 

1. Afgørelser om tilbagesendelse og 
udsendelse affattes skriftligt inden for en 
passende frist, efter at retsmyndigheden har 
truffet en officiel afgørelse i nærværelse af 
en retslig repræsentant, som varetager 
tredjelandsstatsborgerens interesser. 

Or. it

Begrundelse

Denne foranstaltning gør Den Europæiske Unions tilbagesendelsespolitik mere fuldstændig.

Ændringsforslag af Adeline Hazan og Martine Roure

Ændringsforslag 175
Artikel 11, stk. 1, afsnit 1

1. Afgørelser om tilbagesendelse og 
udsendelse affattes skriftligt.

1. Afgørelser om tilbagesendelse og 
udsendelse affattes skriftligt på et sprog, 
som tredjelandsstatsborgeren forstår.

Medlemsstaterne sikrer, at de faktiske og 
retlige grunde anføres i afgørelsen, og at den 
pågældende tredjelandsstatsborger skriftligt 
informeres om de retsmidler, der er til 
rådighed.

Medlemsstaterne sikrer, at de faktiske og 
retlige grunde anføres i afgørelsen, og at den 
pågældende tredjelandsstatsborger skriftligt 
informeres om de retsmidler, der er til 
rådighed.

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at proceduren forløber fornuftigt, er det vigtigt, at den person, der 
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skal tilbagesendes/udsendes er i stand til at forstå den afgørelse, der er truffet. Det er 
ligeledes nødvendigt, at afgørelsen begrundes. Det franske udtryk "veiller à ce que" 
garanterer ikke, at dette sker i praksis.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 176
Artikel 11, stk. 1, afsnit 1

1. Afgørelser om tilbagesendelse og 
udsendelse affattes skriftligt.

1. Afgørelser om tilbagesendelse og 
udsendelse samt forbud mod genindrejse 
affattes skriftligt på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren forstår.

Or. en

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 177
Artikel 11, stk. 1

1. Afgørelser om tilbagesendelse og 
udsendelse affattes skriftligt.

1. Afgørelser om tilbagesendelse og 
udsendelse affattes og udleveres skriftligt på 
et sprog, som den person, der er genstand 
for afgørelsen, forstår.

Medlemsstaterne sikrer, at de faktiske og 
retlige grunde anføres i afgørelsen, og at den 
pågældende tredjelandsstatsborger skriftligt 
informeres om de retsmidler, der er til 
rådighed.

Medlemsstaterne sikrer, at de faktiske og 
retlige grunde anføres i afgørelsen, og at den 
pågældende tredjelandsstatsborger skriftligt 
modtager de retsmidler, der er til rådighed.

Or. en

Begrundelse

Det er uomgængeligt, at afgørelser om tilbagesendelse og udsendelse, som har alvorlige 
følger for en person, udfærdiges på et sprog, som den pågældende forstår.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 178
Artikel 11, stk. 2

2. Medlemsstaterne tilvejebringer på 
anmodning en skriftlig eller mundtlig 

udgår
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oversættelse af de vigtigste elementer i 
afgørelsen om tilbagesendelse og/eller 
afgørelsen om udsendelse på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren med rimelighed 
kan formodes at forstå.

Or. en

Begrundelse

Ændringen af artikel 11, stk. 1, gør stk. 2 overflødigt..

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 179
Artikel 11, stk. 2

2. Medlemsstaterne tilvejebringer på 
anmodning en skriftlig eller mundtlig 
oversættelse af de vigtigste elementer i
afgørelsen om tilbagesendelse og/eller 
afgørelsen om udsendelse på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren med rimelighed 
kan formodes at forstå.

2. Medlemsstaterne tilvejebringer på 
anmodning en skriftlig eller mundtlig 
oversættelse af afgørelsen om 
tilbagesendelse og/eller afgørelsen om 
udsendelse på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren eller dennes 
repræsentant forstår.

Or. it

Begrundelse

Disse garantier bør indføjes for at sikre, at retsproceduren gennemføres korrekt.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 180
Artikel 11, stk. 2

2. Medlemsstaterne tilvejebringer på 
anmodning en skriftlig eller mundtlig 
oversættelse af de vigtigste elementer i
afgørelsen om tilbagesendelse og/eller
afgørelsen om udsendelse på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren med rimelighed 
kan formodes at forstå.

2. Medlemsstaterne tilvejebringer en 
skriftlig eller mundtlig oversættelse af 
afgørelsen om tilbagesendelse, afgørelsen 
om udsendelse og/eller forbuddet mod 
genindrejse på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren forstår.
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Or. en

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 181
Artikel 11, stk. 2

2. Medlemsstaterne tilvejebringer på 
anmodning en skriftlig eller mundtlig 
oversættelse af de vigtigste elementer i 
afgørelsen om tilbagesendelse og/eller 
afgørelsen om udsendelse på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren med rimelighed
kan formodes at forstå.

2. Medlemsstaterne tilvejebringer en 
skriftlig eller mundtlig oversættelse af de 
vigtigste elementer i afgørelsen om 
tilbagesendelse og/eller afgørelsen om 
udsendelse på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren kan forstå.

Or. fr

Begrundelse

Det skal sikres, at der tilvejebringes en skriftlig eller mundtlig oversættelse af de vigtigste 
elementer i afgørelsen om tilbagesendelse eller udsendelse, og ikke blot på anmodning. Dette 
er nødvendigt for at sikre effektivitet i forbindelse med eventuelle ankesager, og at 
tredjelandsstatsborgeren reelt har fået kendskab til de elementer, der danner baggrund for 
den afgørelse, der er truffet, samt er klar over, hvorledes han/hun skal forholde sig.

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 182
Artikel 11, stk. 2

2. Medlemsstaterne tilvejebringer på 
anmodning en skriftlig eller mundtlig 
oversættelse af de vigtigste elementer i 
afgørelsen om tilbagesendelse og/eller 
afgørelsen om udsendelse på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren med rimelighed kan 
formodes at forstå.

2. Medlemsstaterne tilvejebringer en 
skriftlig eller mundtlig oversættelse af de 
vigtigste elementer i afgørelsen om 
tilbagesendelse og/eller afgørelsen om 
udsendelse på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren med rimelighed kan 
formodes at forstå.

Or. en

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 183
Artikel 12, stk. 1
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1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger har ret til 
effektive retsmidler for en domstol eller ret 
med henblik på at påklage eller anke en 
afgørelse om tilbagesendelse og/eller en 
afgørelse om udsendelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger har ret til 
effektive retsmidler for en domstol eller ret 
med henblik på at påklage eller anke en 
afgørelse om tilbagesendelse, udsendelse, 
opretholdelse af frihedsberøvelse eller 
forbud mod genindrejse.

Or. fr

Begrundelse

Enhver person, som frihedsberøves, skal have adgang til retsmidler, hvor en domstol vurderer 
frihedsberøvelsens berettigelse og kan kræve, at den pågældende løslades, hvis 
frihedsberøvelsen er ulovlig.
På samme måde bør et eventuelt genindrejseforbud kunne påklages, da et sådant forbud kan 
få alvorlige personlige konsekvenser.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 184
Artikel 12, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger har ret til 
effektive retsmidler for en domstol eller ret 
med henblik på at påklage eller anke en 
afgørelse om tilbagesendelse og/eller en 
afgørelse om udsendelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger og alle 
tredjelandsstatsborgere har ret til effektive 
retsmidler for en domstol eller ret med 
henblik på at påklage eller anke en afgørelse 
om tilbagesendelse og/eller en afgørelse om 
udsendelse.

Or. it

Begrundelse

Denne formulering forekommer mere overbevisende.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 185
Artikel 12, stk. 2

2. Retsmidlerne har enten opsættende 2. Retsmidlerne har opsættende virkning.
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virkning eller giver 
tredjelandsstatsborgeren ret til at anmode 
om suspension af fuldbyrdelsen af 
afgørelsen om tilbagesendelse eller 
udsendelse; i så fald udsættes fuldbyrdelsen 
af afgørelsen om tilbagesendelse eller 
udsendelse, indtil afgørelsen er blevet 
bekræftet eller ikke længere er genstand for 
retsmidler med opsættende virkning.

Or. en

Begrundelse

Retsmidlerne skal have opsættende virkning for at begrænse de negative virkninger af og 
ekstraomkostningerne ved en afgørelsen om tilbagesendelse i tilfælde af, at den omstødes.

Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 186
Artikel 12, stk. 2

2. Retsmidlerne har enten opsættende 
virkning eller giver tredjelandsstatsborgeren 
ret til at anmode om suspension af 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse eller udsendelse; i så fald 
udsættes fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse eller udsendelse, indtil 
afgørelsen er blevet bekræftet eller ikke 
længere er genstand for retsmidler med 
opsættende virkning.

2. Klageproceduren for 
tredjelandsstatsborgere i henhold til dette 
direktivs artikel 6 har enten opsættende 
virkning eller giver tredjelandsstatsborgeren 
ret til at anmode om suspension af 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse eller udsendelse; i så fald 
udsættes fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse eller udsendelse, indtil 
afgørelsen er blevet bekræftet eller ikke 
længere er genstand for retsmidler med 
opsættende virkning.

Or. sl

Begrundelse

Ændringsforslagene til artikel 12 hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 6 og 7. 
Konsekvensen i EU-retten bør tages i betragtning. Artikel 13 i Schengen-grænsekodeksen 
indeholder bestemmelser om nægtelse af indrejse og fastslår, at klageproceduren ikke har 
opsættende virkning på nægtelsen af indrejse. Dette betyder ganske enkelt, at en 
tredjelandsstatsborger, som ikke opfylder betingelserne for indrejse og ophold på en 
medlemsstats område, ikke har ret til at rejse ind i landet, og hans klage kan ikke udsætte 
procedurens gennemførelse. Med den foreslåede tekst til artikel 12, stk. 2, vil 
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tredjelandsstatsborgere, som rejser ulovlig ind i et land og ikke opfylder betingelserne for 
indrejse og ophold på medlemsstatens område, kunne udskyde udsendelsesproceduren ved at 
indgive en klage. I juridisk henseende vil dette omfatte den samme kategori af 
tredjelandsstatsborgere, som ikke opfylder betingelserne for indrejse og ophold, men hvis 
behandling vil være fuldstændig anderledes. Desuden vil dette forslag tilskynde til ulovlig 
krydsning af grænserne, fordi de pågældende derved vil have flere rettigheder og dermed 
flere muligheder for at misbruge procedurerne med henblik på ulovligt at få adgang til det 
ønskede land.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 187
Artikel 12, stk. 2

2. Retsmidlerne har enten opsættende 
virkning eller giver 
tredjelandsstatsborgeren ret til at anmode 
om suspension af fuldbyrdelsen af 
afgørelsen om tilbagesendelse eller 
udsendelse; i så fald udsættes fuldbyrdelsen 
af afgørelsen om tilbagesendelse eller 
udsendelse, indtil afgørelsen er blevet 
bekræftet eller ikke længere er genstand for 
retsmidler med opsættende virkning.

2. Retsmidlerne indebærer omgående
suspension af fuldbyrdelsen af afgørelsen 
om tilbagesendelse eller udsendelse; i så fald 
udsættes fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse eller udsendelse, indtil 
afgørelsen er blevet bekræftet eller ikke 
længere er genstand for retsmidler med 
opsættende virkning.

Or. it

Begrundelse

Denne formulering forekommer mere overbevisende.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 188
Artikel 12, stk. 2 a (nyt)

2a. Afgørelser om midlertidig 
frihedsberøvelse skal angive de faktiske og 
retlige omstændigheder, de bygger på, og 
udstedes adskilt fra afgørelsen om 
tilbagesendelse eller afgørelsen om 
udsendelse.
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Or. en

Begrundelse

Dette er almindelig praksis inden for offentlig forvaltningsret og forhindrer, at der afgørelser 
træffes arbitrært eller udstedes automatisk.

Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 189
Artikel 12, stk. 2 a (nyt)

2a. Klageproceduren for 
tredjelandsstatsborgere i henhold til dette 
direktivs artikel 7 har ikke opsættende 
virkning på fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
udsendelse.

Or. sl

Begrundelse

Ændringsforslagene til artikel 12 hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 6 og 7. 
Konsekvensen i EU-retten bør tages i betragtning. Artikel 13 i Schengen-grænsekodeksen 
indeholder bestemmelser om nægtelse af indrejse og fastslår, at klageproceduren ikke har 
opsættende virkning på nægtelsen af indrejse. Dette betyder ganske enkelt, at en 
tredjelandsstatsborger, som ikke opfylder betingelserne for indrejse og ophold på en 
medlemsstats område, ikke har ret til at rejse ind i landet, og hans klage kan ikke udsætte 
procedurens gennemførelse. Med den foreslåede tekst til artikel 12, stk. 2, vil 
tredjelandsstatsborgere, som rejser ulovlig ind i et land og ikke opfylder betingelserne for 
indrejse og ophold på medlemsstatens område, kunne udskyde udsendelsesproceduren ved at 
indgive en klage. I juridisk henseende vil dette omfatte den samme kategori af 
tredjelandsstatsborgere, som ikke opfylder betingelserne for indrejse og ophold, men hvis 
behandling vil være fuldstændig anderledes. Desuden vil dette forslag tilskynde til ulovlig 
krydsning af grænserne, fordi de pågældende derved vil have flere rettigheder og dermed 
flere muligheder for at misbruge procedurerne med henblik på ulovligt at få adgang til det 
ønskede land.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 190
Artikel 12, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger har 

3. Medlemsstaterne fastlægger de 
nødvendige procedurer til sikring af, at den 
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mulighed for at få juridisk vejledning, for at 
lade sig repræsentere og om nødvendigt for 
at få sproglig bistand. Der ydes juridisk 
bistand til dem, der ikke har tilstrækkelige 
midler, hvis en sådan bistand er nødvendig 
for at sikre effektiv adgang til 
domstolsprøvelse.

pågældende tredjelandsstatsborger har 
mulighed for at få juridisk vejledning, for at 
lade sig repræsentere og om nødvendigt for 
at få sproglig bistand. Der ydes juridisk 
bistand til dem, der ikke har tilstrækkelige 
midler.

Or. it

Begrundelse

Denne formulering forekommer mere overbevisende.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 191
Artikel 12, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger har 
mulighed for at få juridisk vejledning, for at 
lade sig repræsentere og om nødvendigt for 
at få sproglig bistand. Der ydes juridisk 
bistand til dem, der ikke har tilstrækkelige 
midler, hvis en sådan bistand er nødvendig 
for at sikre effektiv adgang til 
domstolsprøvelse.

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger har 
mulighed for at få juridisk vejledning, for at 
lade sig repræsentere og for at få sproglig 
bistand. Der ydes juridisk bistand til dem, 
der ikke har tilstrækkelige midler.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at give personer, som ikke har tilstrækkelige midler, bistand til juridisk 
vejledning, uanset muligheden for adgang til domstolsprøvelse. Behovet for økonomisk 
bistand kan ikke vurderes under hensyntagen til alle elementer under proceduren. Derfor bør 
manglende midler automatisk udløse tildeling af juridisk bistand.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 192
Artikel 12, stk. 3 a (nyt)
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3a. Medlemsstaterne sikrer, at 
tredjelandsstatsborgerne, som har fået 
medhold i deres klage, integreres i 
samfundet.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre effektiviteten i forbindelse med ankesager, uagtet at de ikke har opsættende 
virkning, er det nødvendigt at sikre, at personer, som får medhold i deres klage over en 
afgørelse om udsendelse, kan vende tilbage til den pågældende medlemsstat, idet non-
refoulement-princippet respekteres.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 193
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
opholdsbetingelserne for 
tredjelandsstatsborgere, for hvem 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse er blevet udsat, eller som 
ikke kan udsendes af de grunde, der er 
omhandlet i artikel 8 i dette direktiv, ikke er 
mindre gunstige end de betingelser, som er 
fastsat i artikel 7-10, artikel 15 og artikel 17-
20 i direktiv 2003/9/EF.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
opholdsbetingelserne for 
tredjelandsstatsborgere, for hvem 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse er blevet udsat, eller som 
ikke kan udsendes af de grunde, der er 
omhandlet i artikel 8 i dette direktiv, ikke er 
mindre gunstige end de betingelser, som er 
fastsat i artikel 7-10, artikel 15 og artikel 17-
20 i direktiv 2003/9/EF. Disse betingelser 
kan under ingen omstændigheder bestå i 
indskrænkninger i retten til at bevæge sig 
frit eller i administrativ tilbageholdelse.

Or. it

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 194
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
opholdsbetingelserne for 
tredjelandsstatsborgere, for hvem 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse er blevet udsat, eller som 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
opholdsbetingelserne for 
tredjelandsstatsborgere, for hvem 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse er blevet udsat, eller som 
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ikke kan udsendes af de grunde, der er 
omhandlet i artikel 8 i dette direktiv, ikke er 
mindre gunstige end de betingelser, som er 
fastsat i artikel 7-10, artikel 15 og artikel 17-
20 i direktiv 2003/9/EF.

ikke kan udsendes af de grunde, der er 
omhandlet i artikel 8 i dette direktiv, ikke er 
mindre gunstige end de betingelser, som er 
fastsat i artikel 7-10, artikel 15 og artikel 17-
20 i direktiv 2003/9/EF. De samme 
betingelser skal gælde for 
tredjelandsstatsborgere i perioden med 
frivillig udrejse og for 
tredjelandsstatsborgere, der afventer 
behandling af en klage.

Or. en

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 195
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
opholdsbetingelserne for 
tredjelandsstatsborgere, for hvem 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse er blevet udsat, eller som 
ikke kan udsendes af de grunde, der er 
omhandlet i artikel 8 i dette direktiv, ikke er 
mindre gunstige end de betingelser, som er 
fastsat i artikel 7-10, artikel 15 og artikel 17-
20 i direktiv 2003/9/EF.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 196
Artikel 13, stk. 2

2. Medlemsstaterne giver de personer, der er 
omhandlet i stk. 1, skriftlig bekræftelse af, at 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse er blevet udsat i en nærmere 
angivet periode, eller at afgørelsen om 

2. Medlemsstaterne giver de personer, der er 
omhandlet i stk. 1, på et sprog, som de 
forstår, skriftlig bekræftelse af, at 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse er blevet udsat i en nærmere 
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udsendelse midlertidigt ikke vil blive 
fuldbyrdet.

angivet periode, eller at afgørelsen om 
udsendelse midlertidigt ikke vil blive 
fuldbyrdet.

Or. it

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 197
Artikel 13, stk. 2

2. Medlemsstaterne giver de personer, der er 
omhandlet i stk. 1, skriftlig bekræftelse af, at 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse er blevet udsat i en nærmere 
angivet periode, eller at afgørelsen om 
udsendelse midlertidigt ikke vil blive 
fuldbyrdet.

2. Medlemsstaterne giver de personer, der er 
omhandlet i stk. 1, skriftlig bekræftelse på et 
sprog, som de kan forstå, af, at 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse er blevet udsat i en nærmere 
angivet periode, eller at afgørelsen om 
udsendelse midlertidigt ikke vil blive 
fuldbyrdet.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 31 til artikel 11, stk. 1.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 198
Kapitel IV, overskrift

FRIHEDSBERØVELSE MED HENBLIK 
PÅ UDSENDELSE

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 199
Artikel 14, overskrift

Midlertidig frihedsberøvelse Frihedsberøvelse

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 200
Artikel 14

Midlertidig frihedsberøvelse
1. Medlemsstaterne frihedsberøver 
midlertidigt en tredjelandsstatsborger, for 
hvem der er eller vil blive truffet afgørelse 
om tilbagesendelse eller udsendelse, når der 
er alvorlig grund til at tro, at der er risiko 
for, at den pågældende vil forsvinde, og når 
det ikke er tilstrækkeligt at anvende mindre 
indgribende foranstaltninger, såsom pligt til 
regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk garanti, 
deponere dokumenter, opholde sig et 
bestemt sted eller andre foranstaltninger, 
som skal forebygge en sådan risiko.

1. Ligesom unionsborgere kan 
tredjelandsstatsborgere heller ikke få 
indskrænket deres personlige frihed eller 
idømmes en fængselsstraf på grund af en 
overtrædelse af administrativ karakter.  
Tredjelandsstatsborgere kan udelukkende 
frihedsberøves midlertidigt, hvis de er 
genstand for retslige procedurer i 
forbindelse med strafbare handlinger 
begået på Unionens område, og i så fald 
omfattes de af de samme retslige og 
proceduremæssige garantier som 
unionsborgere.

2. Afgørelser om midlertidig 
frihedsberøvelse træffes af retslige 
myndigheder. I hastetilfælde kan de træffes 
af administrative myndigheder; i så fald 
skal afgørelsen om midlertidig 
frihedsberøvelse bekræftes af retslige 
myndigheder inden for 72 timer fra 
frihedsberøvelsens begyndelse.
3. Afgørelser om midlertidig 
frihedsberøvelse vurderes på ny af retslige 
myndigheder mindst en gang om måneden.
4. Midlertidig frihedsberøvelse kan af 
retslige myndigheder forlænges til højst 
seks måneder.
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Or. it

Begrundelse

På nuværende tidspunkt er tredjelandsstatsborgere og unionsborgere omfattet af forskellige 
retsgarantier. Denne forskelsbehandling bør ophøre.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 201
Artikel 14, stk. 1

1. Medlemsstaterne frihedsberøver 
midlertidigt en tredjelandsstatsborger, for 
hvem der er eller vil blive truffet afgørelse 
om tilbagesendelse eller udsendelse, når der 
er alvorlig grund til at tro, at der er risiko 
for, at den pågældende vil forsvinde, og når 
det ikke er tilstrækkeligt at anvende mindre 
indgribende foranstaltninger, såsom pligt til 
regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk garanti, 
deponere dokumenter, opholde sig et 
bestemt sted eller andre foranstaltninger, 
som skal forebygge en sådan risiko.

1. Medlemsstaterne kan kun frihedsberøve
tredjelandsstatsborger med henblik på 
udsendelse, når den pågældende er 
omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse 
eller udsendelse, når der efter et kompetent 
retsligt eller administrativt organs 
vurdering er alvorlig grund til at tro, at der 
er risiko for, at den pågældende vil 
forsvinde, og når det ikke er tilstrækkeligt at 
anvende mindre indgribende 
foranstaltninger, såsom pligt til regelmæssigt 
at melde sig hos myndighederne, stille en 
økonomisk garanti, deponere dokumenter, 
opholde sig et bestemt sted eller andre 
foranstaltninger, som skal forebygge en 
sådan risiko.

Or. en

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 202
Artikel 14, stk. 1

1. Medlemsstaterne frihedsberøver 
midlertidigt en tredjelandsstatsborger, for 
hvem der er eller vil blive truffet afgørelse 
om tilbagesendelse eller udsendelse, når der 
er alvorlig grund til at tro, at der er risiko 
for, at den pågældende vil forsvinde, og når 
det ikke er tilstrækkeligt at anvende mindre 
indgribende foranstaltninger, såsom pligt til 
regelmæssigt at melde sig hos 

1. Medlemsstaterne kan frihedsberøve en 
tredjelandsstatsborger, for hvem der er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse, når en kompetent retslig eller 
administrativ myndighed vurderer, at der er 
alvorlig grund til at tro, at der er risiko for, at 
den pågældende vil forsvinde, og når det 
ikke er tilstrækkeligt at anvende mindre 
indgribende foranstaltninger, såsom pligt til 



PE 378.672v01-00 78/91 AM\630827DA.doc

DA

myndighederne, stille en økonomisk garanti, 
deponere dokumenter, opholde sig et 
bestemt sted eller andre foranstaltninger, 
som skal forebygge en sådan risiko.

regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk garanti, 
deponere dokumenter, opholde sig et 
bestemt sted eller andre foranstaltninger, 
som skal forebygge en sådan risiko.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.
Da det drejer sig om en afgørelse om frihedsberøvelse, skal den forbeholdes en retslig eller 
administrativ myndighed, som er kompetent på området.

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 203
Artikel 14, stk. 1

1. Medlemsstaterne frihedsberøver
midlertidigt en tredjelandsstatsborger, for 
hvem der er eller vil blive truffet afgørelse 
om tilbagesendelse eller udsendelse, når der 
er alvorlig grund til at tro, at der er risiko 
for, at den pågældende vil forsvinde, og når 
det ikke er tilstrækkeligt at anvende mindre 
indgribende foranstaltninger, såsom pligt til 
regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk garanti, 
deponere dokumenter, opholde sig et 
bestemt sted eller andre foranstaltninger, 
som skal forebygge en sådan risiko.

1. Medlemsstaterne kan midlertidigt 
frihedsberøve en tredjelandsstatsborger, for 
hvem der er eller vil blive truffet afgørelse 
om tilbagesendelse eller udsendelse, når der 
er alvorlig grund til at tro, at der er risiko 
for, at den pågældende vil forsvinde, og når 
det ikke er tilstrækkeligt at anvende mindre 
indgribende foranstaltninger, såsom pligt til 
regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk garanti, 
deponere dokumenter, opholde sig et 
bestemt sted eller andre foranstaltninger, 
som skal forebygge en sådan risiko.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør altid have mulighed for at ikke at frihedsberøve tredjelandsstatsborgere 
af individuelle grunde. Desuden er det helt ude af proportioner og unødvendigt at 
tilbageholde en tredjelandsstatsborger, for hvem der endnu ikke er truffet endelig afgørelse 
med hensyn til opholdsret.
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Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 204
Artikel 14, stk. 2

2. Afgørelser om midlertidig 
frihedsberøvelse træffes af retslige 
myndigheder. I hastetilfælde kan de træffes 
af administrative myndigheder; i så fald skal 
afgørelsen om midlertidig frihedsberøvelse 
bekræftes af retslige myndigheder inden for 
72 timer fra frihedsberøvelsens begyndelse.

2. Afgørelser om midlertidig indskrænkning 
af bevægelsesfrihed træffes af retslige eller 
administrative myndigheder. I hastetilfælde 
kan de træffes af administrative 
myndigheder; i så fald skal afgørelsen om 
midlertidig frihedsberøvelse bekræftes af 
retslige myndigheder inden for 72 timer fra 
frihedsberøvelsens begyndelse.

Or. sl

Begrundelse

Begrebet indskrænkning af bevægelsesfrihed omtales ofte i de nationale lovgivninger, men det 
er ikke det samme som frihedsberøvelse. Begrænsning af bevægelsesfrihed har til formål at 
sikre fuldbyrdelsen af en bestemt foranstaltning, det er ikke en fængselsdom. Gennemfører 
man teksten i den nuværende form, vil det medføre store administrative byrder, navnlig for de 
retslige myndigheder, hvis disse skal træffe afgørelse om begrænsning af bevægelsesfrihed for 
alle de tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en sådan afgørelse. Muligheden for at 
klage giver tilstrækkelig retssikkerhed.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 205
Artikel 14, stk. 2

2. Afgørelser om midlertidig
frihedsberøvelse træffes af retslige 
myndigheder. I hastetilfælde kan de træffes 
af administrative myndigheder; i så fald skal 
afgørelsen om midlertidig frihedsberøvelse 
bekræftes af retslige myndigheder inden for 
72 timer fra frihedsberøvelsens begyndelse.

2. Afgørelser om frihedsberøvelse træffes af 
retslige myndigheder. I hastetilfælde kan de 
træffes af administrative myndigheder; i så 
fald skal afgørelsen om frihedsberøvelse 
bekræftes af retslige myndigheder inden for 
48 timer fra frihedsberøvelsens begyndelse.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.
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Perioden på 72 timer uden at se en dommer er for lang, især da det drejer sig om en 
frihedsberøvende foranstaltning. En frist på 48 timer er mere hensigtsmæssig.

Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 206
Artikel 14, stk. 3

3. Afgørelser om midlertidig 
frihedsberøvelse vurderes på ny af retslige 
myndigheder mindst en gang om måneden.

udgår

Or. sl

Begrundelse

Begrebet indskrænkning af bevægelsesfrihed omtales ofte i de nationale lovgivninger, men det 
er ikke det samme som frihedsberøvelse. Begrænsning af bevægelsesfrihed har til formål at 
sikre fuldbyrdelsen af en bestemt foranstaltning, det er ikke en fængselsdom. Gennemfører 
man teksten i den nuværende form, vil det medføre store administrative byrder, navnlig for de 
retslige myndigheder, hvis disse skal træffe afgørelse om begrænsning af bevægelsesfrihed for 
alle de tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en sådan afgørelse. Muligheden for at 
klage giver tilstrækkelig retssikkerhed.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 207
Artikel 14, stk. 3

3. Afgørelser om midlertidig
frihedsberøvelse vurderes på ny af retslige 
myndigheder mindst en gang om måneden.

3. Afgørelser om frihedsberøvelse vurderes 
på ny af retslige myndigheder mindst to 
gange om måneden.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.
Der bør indføres en kortere frist for frihedsberøvelse, dvs. at der i højere grad bør tages 
hensyn til behovet for så vidt muligt at begrænse varigheden af frihedsberøvelse af 
tredjelandsstatsborgere, i betragtning af de både materielle og psykiske omkostninger en 
sådan frihedsberøvelse har.
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Ændringsforslag af Mihael Brejc

Ændringsforslag 208
Artikel 14, stk. 4

4. Midlertidig frihedsberøvelse kan af 
retslige myndigheder forlænges til højst seks 
måneder.

4. Midlertidig indskrænkning af 
bevægelsesfrihed kan af retslige eller 
administrative myndigheder forlænges til 
højst seks måneder.

Or. sl

Begrundelse

Begrebet indskrænkning af bevægelsesfrihed omtales ofte i de nationale lovgivninger, men det 
er ikke det samme som frihedsberøvelse. Begrænsning af bevægelsesfrihed har til formål at 
sikre fuldbyrdelsen af en bestemt foranstaltning, det er ikke en fængselsdom. Gennemfører 
man teksten i den nuværende form, vil det medføre store administrative byrder, navnlig for de 
retslige myndigheder, hvis disse skal træffe afgørelse om begrænsning af bevægelsesfrihed for 
alle de tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en sådan afgørelse. Muligheden for at 
klage giver tilstrækkelig retssikkerhed.

Ændringsforslag af Adeline Hazan og Martine Roure

Ændringsforslag 209
Artikel 14, stk. 4

4. Midlertidig frihedsberøvelse kan af 
retslige myndigheder forlænges til højst seks 
måneder.

4. Frihedsberøvelse kan af retslige 
myndigheder forlænges til højst seks 
måneder og gerne under seks måneder.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.
En fast periode på seks måneder er for lang og kan kun være berettiget, hvis formålet er at 
sikre en effektiv udsendelsespolitik, hvilket dog ikke er lykkedes hverken i de lande, der 
allerede anvender en sådan foranstaltning, eller i de lande, der går endnu længere. Det giver 
sig selv, at denne periode skal være så kort som muligt for at tage hensyn til de væsentlige 
menneskelige og økonomiske konsekvenser af en for lang frihedsberøvelsesperiode. Endvidere 
bør personer, der venter på udsendelse, ikke skulle betale prisen for administrative fejl 
(konsulære myndigheders udstedelse af laissez-passer), som forsinker deres udsendelse.
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Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 210
Artikel 14, stk. 4

4. Midlertidig frihedsberøvelse kan af 
retslige myndigheder forlænges til højst seks
måneder.

4. Midlertidig frihedsberøvelse kan af 
retslige myndigheder forlænges til højst tre
måneder.

Or. en

Begrundelse

Folk, der afventer en afgørelse om tilbagesendelse eller udsendelse, bør ikke frihedsberøves i 
mere end 3 måneder.. 

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 211
Artikel 15, overskrift

Forholdene under midlertidig
frihedsberøvelse

Forholdene under frihedsberøvelse

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 212
Artikel 15, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at midlertidigt
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
behandles humant og værdigt med respekt 
for deres grundlæggende rettigheder og 
under overholdelse af international og 
national lovgivning. På anmodning får de 
pågældende straks tilladelse til at sætte sig i 
forbindelse med retslige repræsentanter, 
familiemedlemmer og kompetente 
konsulære myndigheder samt relevante 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
behandles humant og værdigt med respekt 
for deres grundlæggende rettigheder og 
under overholdelse af international og 
national lovgivning. De retslige 
myndigheder fører tilsyn med forholdene 
under frihedsberøvelsen. På anmodning får 
de pågældende straks ved ankomsten besked 
om, at de kan sætte sig i forbindelse med 
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internationale og ikke-statslige 
organisationer.

retslige repræsentanter, familiemedlemmer 
og kompetente konsulære myndigheder samt 
relevante internationale og ikke-statslige 
organisationer.

Or. fr

Begrundelse

Det franske udtryk "s'assurer" er at foretrække frem for "veiller", når det drejer sig om 
respekten for den menneskelige værdighed i frihedsberøvelsesfaciliteterne.
Det skal sikres, at de frihedsberøvede personer straks efter ankomsten kan komme i kontakt 
med deres pårørende og retslige repræsentanter, hvis de ønsker det, hvilket er med til at 
begrænse de negative konsekvenser af frihedsberøvelsen.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 213
Artikel 15, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at midlertidigt 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
behandles humant og værdigt med respekt 
for deres grundlæggende rettigheder og 
under overholdelse af international og 
national lovgivning. På anmodning får de 
pågældende straks tilladelse til at sætte sig i 
forbindelse med retslige repræsentanter, 
familiemedlemmer og kompetente 
konsulære myndigheder samt relevante 
internationale og ikke-statslige 
organisationer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at midlertidigt 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
behandles humant og værdigt med respekt 
for deres grundlæggende rettigheder og 
under overholdelse af international og 
national lovgivning. De pågældende gives 
mulighed for at sætte sig i forbindelse med 
retslige repræsentanter, familiemedlemmer 
og kompetente konsulære myndigheder samt 
relevante internationale og ikke-statslige 
organisationer.

Or. it

Begrundelse

Denne formulering forekommer mere effektiv.

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 214
Artikel 15, stk. 2
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2. Midlertidig frihedsberøvelse finder sted i 
særlige faciliteter til brug for midlertidig 
frihedsberøvelse. Når en medlemsstat ikke 
kan indkvartere de midlertidigt 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere i 
særlige faciliteter til brug for midlertidig 
frihedsberøvelse og er nødt til at anbringe 
dem i et fængsel, sikrer den, at de 
permanent er fysisk adskilt fra de 
almindelige indsatte.

2. Midlertidig frihedsberøvelse finder sted i
et fængsel. 

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med de tidligere fremsatte ændringsforslag bør midlertidig 
frihedsberøvelse kun kunne finde sted i et fængsel. Andre faciliteter til frihedsberøvelse bør 
ikke tillades.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 215
Artikel 15, stk. 2

2. Midlertidig frihedsberøvelse finder sted i 
særlige faciliteter til brug for midlertidig
frihedsberøvelse. Når en medlemsstat ikke 
kan indkvartere de midlertidigt
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere i 
særlige faciliteter til brug for midlertidig
frihedsberøvelse og er nødt til at anbringe 
dem i et fængsel, sikrer den, at de permanent 
er fysisk adskilt fra de almindelige indsatte.

2. Frihedsberøvelse finder sted i særlige 
faciliteter til brug for frihedsberøvelse. Når 
en medlemsstat ikke kan indkvartere de 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere i 
særlige faciliteter til brug for 
frihedsberøvelse og er nødt til at anbringe 
dem i et fængsel, fordi der ikke er plads i 
særlige faciliteter til brug for 
frihedsberøvelse, sikrer den, at de 
permanent er fysisk adskilt fra de 
almindelige indsatte selv i forbindelse med 
fritidsaktiviteter.

Or. fr

Begrundelse

Hovedreglen skal være ophold i særlige faciliteter til frihedsberøvelse.
Anvendelsen af ophold i fængsler bør være undtagelsen for at begrænse de traumatiserende 
konsekvenser af frihedsberøvelsen og ikke befordre den sidestilling af udlændinge og 
kriminelle, der risikerer at opstå. Hvis der anvendes fængsler, må det kun ske, hvis det sikres, 
at frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere og almindelige indsatte holdes fysisk adskilt.
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Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 216
Artikel 15, stk. 3

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personers situation. Medlemsstaterne sikrer, 
at mindreårige ikke frihedsberøves i 
almindelige fængsler. Uledsagede 
mindreårige holdes adskilt fra voksne, 
medmindre det vurderes, at det er i barnets 
tarv ikke at gøre det.

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personers situation. Sårbare personer må 
under ingen omstændigheder 
frihedsberøves.

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt at frihedsberøve sårbare personer, da det ville være i strid med 
respekten for den menneskelige værdighed.

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 217
Artikel 15, stk. 3

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personers situation. Medlemsstaterne sikrer, 
at mindreårige ikke frihedsberøves i 
almindelige fængsler. Uledsagede 
mindreårige holdes adskilt fra voksne, 
medmindre det vurderes, at det er i barnets 
tarv ikke at gøre det.

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personers situation. Medlemsstaterne sikrer, 
at mindreårige ikke frihedsberøves i 
almindelige fængsler. Uledsagede 
mindreårige holdes adskilt fra voksne.

Or. en

Begrundelse

Det er allerede fastslået, at ingen mindreårige bør være genstand for midlertidig 
frihedsberøvelse..

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 218
Artikel 15, stk. 3
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3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personers situation. Medlemsstaterne sikrer, 
at mindreårige ikke frihedsberøves i
almindelige fængsler. Uledsagede 
mindreårige holdes adskilt fra voksne, 
medmindre det vurderes, at det er i barnets 
tarv ikke at gøre det.

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personers situation. Medlemsstaterne sikrer, 
at mindreårige aldrig frihedsberøves. 
Uledsagede mindreårige holdes aldrig
adskilt fra voksne, medmindre det vurderes, 
at det er i barnets tarv at gøre det.

Or. it

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 219
Artikel 15, stk. 4

4. Medlemsstaterne sikrer, at internationale 
og ikke-statslige organisationer har 
mulighed for at besøge faciliteterne til brug 
for midlertidig frihedsberøvelse med henblik 
på at vurdere, om forholdene under den 
midlertidige frihedsberøvelse er passende. 
Der kan kræves tilladelse til sådanne besøg.

4. Medlemsstaterne sikrer, at internationale 
organisationer som UNHCR og ikke-
statslige organisationer, institutionelle 
repræsentanter og nyhedsmedier altid har 
mulighed for at besøge faciliteterne til brug 
for midlertidig frihedsberøvelse med henblik 
på at vurdere, om forholdene under den 
midlertidige frihedsberøvelse er passende. 
Sådanne besøg kan reguleres på en sådan 
måde, at de ikke krænker de 
frihedsberøvedes ret til privatliv, og de kan 
ikke underlægges begrænsninger, som kan 
hindre offentlighedens kendskab til de 
frihedsberøvedes faktiske forhold.

Or. it

Begrundelse

Gennemsigtighed bør være det centrale princip i forvaltningen af EU's migrationspolitikker.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 220
Artikel 15, stk. 4

4. Medlemsstaterne sikrer, at internationale 
og ikke-statslige organisationer har 

4. Medlemsstaterne sikrer, at internationale 
og godkendte ikke-statslige organisationer 
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mulighed for at besøge faciliteterne til brug 
for midlertidig frihedsberøvelse med henblik 
på at vurdere, om forholdene under den 
midlertidige frihedsberøvelse er passende. 
Der kan kræves tilladelse til sådanne besøg.

har adgang og ret til at arbejde i 
faciliteterne til brug for frihedsberøvelse 
med henblik på at vurdere forholdene under 
frihedsberøvelsen og bistå frihedsberøvede 
personer under overholdelse af 
internationale og nationale regler.

Or. fr

Begrundelse

Ngo'ers tilstedeværelse i frihedsberøvelsesfaciliteter er meget vigtig, da de har erfaring på 
området og kan bistå tredjelandsstatsborgerne. De har endvidere bedre mulighed for at 
vurdere de frihedsberøvede personers behov.

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 221
Artikel 15, stk. 4

4. Medlemsstaterne sikrer, at internationale 
og ikke-statslige organisationer har 
mulighed for at besøge faciliteterne til brug 
for midlertidig frihedsberøvelse med henblik 
på at vurdere, om forholdene under den 
midlertidige frihedsberøvelse er passende. 
Der kan kræves tilladelse til sådanne besøg.

4. Medlemsstaterne sikrer, at relevante 
nationale, internationale og ikke-statslige 
organisationer har adgang til at besøge 
faciliteterne til brug for midlertidig 
frihedsberøvelse med henblik på at vurdere, 
om forholdene under den midlertidige 
frihedsberøvelse er passende. Der kan 
kræves tilladelse til sådanne besøg.

Or. en

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 222
Artikel 15, stk. 4 a (nyt)

4a. Barnets tarv skal varetages af de 
kompetente sociale myndigheder eller af en 
advokat beskikket senest på tidspunktet for 
udstedelsen af afgørelsen om midlertidig 
frihedsberøvelse.

Or. en

Begrundelse

Det må sikres, at barnets tarv varetages uden forsinkelse.
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Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 223
Artikel 16, indledning

Når en tredjelandsstatsborger, som ikke 
opfylder eller ikke længere opfylder de 
betingelserne for indrejse, der er fastsat i 
artikel 5 i konventionen om gennemførelse 
af Schengen-aftalen, og for hvem en 
medlemsstat ("den første medlemsstat") har 
truffet afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse, pågribes på en anden 
medlemsstats område ("den anden 
medlemsstat"), kan den anden medlemsstat 
træffe følgende foranstaltninger:

Når en tredjelandsstatsborger, som ikke 
opfylder de betingelserne for indrejse, der er 
fastsat i artikel 5 i konventionen om 
gennemførelse af Schengen-aftalen, og for 
hvem en medlemsstat ("den første 
medlemsstat") har truffet afgørelse om 
tilbagesendelse eller udsendelse, pågribes på 
en anden medlemsstats område ("den anden 
medlemsstat"), kan den anden medlemsstat 
træffe følgende foranstaltninger:

Or. it

Ændringsforslag af Jean Lambert

Ændringsforslag 224
Artikel 16, litra a

a) den kan anerkende den afgørelse om 
tilbagesendelse eller udsendelse, som den 
første medlemsstat har truffet, og 
gennemføre udsendelsen; i så fald udligner 
medlemsstaterne indbyrdes de finansielle 
ubalancer, som måtte opstå, idet de 
anvender Rådets beslutning 2004/191/EF
med de nødvendige ændringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Giusto Catania

Ændringsforslag 225
Artikel 16, litra a

a) den kan anerkende den afgørelse om 
tilbagesendelse eller udsendelse, som den 
første medlemsstat har truffet, og
gennemføre udsendelsen; i så fald udligner 
medlemsstaterne indbyrdes de finansielle 
ubalancer, som måtte opstå, idet de anvender 

den kan, såfremt beslutningen om gensidig 
anerkendelse af opholdstilladelser mellem 
EU's medlemsstater er blevet vedtaget, 
anerkende den afgørelse om tilbagesendelse 
eller udsendelse, som den første medlemsstat 
har truffet, og gennemføre udsendelsen; i så 
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Rådets beslutning 2004/191/EC med de 
nødvendige ændringer

fald udligner medlemsstaterne indbyrdes de 
finansielle ubalancer, som måtte opstå, idet 
de anvender Rådets beslutning 2004/191/EF
med de nødvendige ændringer

Or. it

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 226
Artikel 17, afsnit 2

Kommissionen aflægger rapport første gang 
senest fire år efter den dato, som er nævnt i 
artikel 18, stk. 1.

Kommissionen aflægger rapport første gang 
senest to år efter den dato, som er nævnt i 
artikel 18, stk. 1, og efterfølgende hvert 
andet år.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af dette direktivs betydning og dets indflydelse på et stort antal personer er det 
vigtigt at gennemføre evalueringer med korte mellemrum.

Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 227
Artikel 17, afsnit 2 a (nyt)

Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder bør rette 
særlig opmærksomhed mod 
medlemsstaternes respekt for og anvendelse 
af dette direktivs bestemmelser.

Or. fr

Begrundelse

Spørgsmålet om respekten for menneskerettighederne og for overholdelsen af en lang række 
internationale konventioner er i høj grad relevant i forbindelse med dette direktiv, og det 
fortjener således særlig opmærksomhed i det kommende agentur for grundlæggende 
rettigheder.
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Ændringsforslag af Adeline Hazan

Ændringsforslag 228
Artikel 17, afsnit 2 a (nyt)

Medlemsstaterne tilstræber enighed om 
indførelse af en ombudsmand for 
tilbagesendelse, som udpeges blandt 
Europa-Parlamentets medlemmer, og som 
skal evaluere, hvorvidt de 
beskyttelsesforanstaltninger, der garanteres 
i dette direktiv, reelt respekteres.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne vil få gavn af en ombudsmand for tilbagesendelse, der udpeges blandt 
Europa-Parlamentets medlemmer, og som vil få til opgave at sikre, at de udsendte personers 
grundlæggende rettigheder respekteres.

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 229
Artikel 17, afsnit 2 a (nyt)

Med henblik på at vurdere 
tilbagesendelsespolitikkens indvirkning 
såvel på de berørte personer som på det 
land eller samfund, de sendes tilbage til, 
skal alle tilbagesendelser registreres og 
følges med henblik på at udarbejde 
statistikker i overensstemmelse med [
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
nr. … af … om EF-statistikker over 
migration og international beskyttelse].

Or. en

Ændringsforslag af Jeanine Hennis-Plasschaert

Ændringsforslag 230
Artikel 18, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
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love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest (24 
måneder efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende). De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende
bestemmelser og dette direktiv.

love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest (18
måneder efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende). De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en
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