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Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Αναγνωρίζεται ότι είναι νόμιμο τα 
κράτη να επιστρέφουν στις χώρες τους τα 
εν λόγω άτομα. Η προϋπόθεση για αυτού 
του είδους ενέργειες είναι ότι λειτουργούν 
δίκαια και αποτελεσματικά συστήματα 
χορήγησης ασύλου τα οποία τηρούν 
πλήρως την αρχή της μη 
επαναπροώθησης.

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
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(1a) Η δέσμευση αυτή έχει συχνά 
παραβιαστεί διότι πράγματι, ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες ακολούθησαν κατά τα 
τελευταία έτη διαδικασίες επαναπατρισμού 
αντιτιθέμενες στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τη Σύμβαση της Γενεύης και χωρίς να 
σέβονται την αρχή της μη απέλασης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι πολυάριθμες καταγγελίες όσον αφορά τον εντοπισμό, τη μεταχείριση και τις διαδικασίες 
επαναπατρισμού των μεταναστών είχαν αποτελέσματα αντίθετα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε 
το Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2004.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Πρέπει να θεσπισθούν σαφείς, διαφανείς 
και δίκαιοι κανόνες ώστε να χαραχθεί μια 
αποτελεσματική πολιτική επιστροφής, 
απαραίτητο στοιχείο για την καλή 
διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής.

(2) Πρέπει να θεσπισθούν σαφείς, διαφανείς 
και δίκαιοι κανόνες ώστε να χαραχθεί μια 
αποτελεσματική πολιτική επιστροφής, 
απαραίτητο στοιχείο για την καλή 
διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής,
που πριν από τον προσδιορισμό των 
διαδικασιών επαναπατρισμού θα 
προσδιορίζει μια κοινοτική νομοθεσία για 
την νόμιμη και οικονομική μετανάστευση 
και την εναρμόνιση των διαδικασιών 
απόκτησης και άρσης του δικαιώματος 
ασύλου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πριν από την έγκριση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής επαναπατρισμού, η ΕΕ πρέπει να εφοδιαστεί 
με ένα νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης των διαύλων νόμιμης εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος. 

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν 
ώστε η παύση της παράνομης παραμονής να 

(4) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν 
ώστε η παύση της παράνομης παραμονής να 
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γίνεται με δίκαιη και διαφανή διαδικασία. γίνεται με δίκαιη και διαφανή διαδικασία,
πριν νόμους, πρέπει να παρεμβαίνουν στη 
ρίζα, αποφεύγοντας το να είναι οι είσοδοι 
οπωσδήποτε παράνομες ( λόγω έλλειψης 
νόμιμων διόδων εισόδου) και στη συνέχεια, 
ενεργώντας εις τρόπον ώστε ο πλέον 
διαδεδομένος τρόπος πρόσβασης στην 
κανονική παραμονή να συνίσταται σε 
μορφές νομιμοποίησης εκ μέρους τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι νομιμοποιήσεις είναι απλώς προσωρινές προκειμένου να αντιμετωπίζονται καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από τις εθνικές πολιτικές για τη μετανάστευση. Δεν 
αποτελούν μια διαρκή λύση σε ένα ευρύτερο και πολύπλοκο πρόβλημα, όπως εκείνο των 
πολιτικών μετανάστευσης, υπό το πρίσμα μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης. Η προσθήκη του
κειμένου αιτιολογείται επομένως από την ανάγκη να διευκρινιστεί και να ολοκληρωθεί το 
πραγματικό πλαίσιο της σημερινής προσέγγισης των κρατών μελών στο θέμα της 
μετανάστευσης.

Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν 
ώστε η παύση της παράνομης παραμονής
να γίνεται με δίκαιη και διαφανή διαδικασία

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Κατ’αρχήν, πρέπει να εφαρμόζεται μια 
εναρμονισμένη διαδικασία σε δύο στάδια, 
που θα περιλαμβάνει την απόφαση 
επιστροφής σε πρώτο στάδιο και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, την απόφαση απομάκρυνσης 

(5) Κατ’αρχήν, πρέπει να εφαρμόζεται μια 
εναρμονισμένη διαδικασία σε δύο στάδια, 
που θα περιλαμβάνει την απόφαση 
επιστροφής σε πρώτο στάδιο και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, την απόφαση απομάκρυνσης 
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σε δεύτερο στάδιο. Πάντως, για να 
αποφευχθούν πιθανές διαδικαστικές 
καθυστερήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν 
συγχρόνως, με μια μόνο πράξη ή απόφαση, 
την απόφαση επιστροφής και την απόφαση 
απομάκρυνσης.

σε δεύτερο στάδιο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις όσον αφορά την επιστροφή και το μέτρο των απομακρύνσεων πρέπει να 
λαμβάνονται σε ξεχωριστές χρονικές στιγμές.

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Εφόσον δεν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί 
ότι αυτό θα υπονόμευε τους στόχους της 
διαδικασίας επιστροφής, θα ήταν 
προτιμότερη η εκούσια επιστροφή παρά η 
αναγκαστική, και θα πρέπει να παρέχεται 
σχετική προθεσμία εκούσιας αναχώρησης.

(6) Θα ήταν προτιμότερη η εκούσια 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να παρέχεται σχετική προθεσμία 
εκούσιας αναχώρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο είναι ασαφές και θα πρέπει κατά κύριο λόγο να προβλέπεται η εκούσια επιστροφή.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 53
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Εφόσον δεν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί 
ότι αυτό θα υπονόμευε τους στόχους της 
διαδικασίας επιστροφής, θα ήταν 
προτιμότερη η εκούσια επιστροφή παρά η 
αναγκαστική, και θα πρέπει να παρέχεται 
σχετική προθεσμία εκούσιας αναχώρησης.

(6) Η εκούσια επιστροφή πρέπει πάντοτε να 
προτιμάται σε σχέση με την αναγκαστική, 
και θα πρέπει να παρέχεται σχετική 
προθεσμία εκούσιας αναχώρησης.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστεί η σημασία του να προτιμάται η εκούσια επιστροφή σε σχέση με 
την αναγκαστική.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 54
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Πρέπει να θεσπισθεί ένα σύνολο 
ελάχιστων κοινών νομικών εγγυήσεων όσον 
αφορά τις αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης, ώστε να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική προστασία των 
συμφερόντων των ενδιαφερόμενων.

(7) Πρέπει να θεσπισθεί ένα σύνολο 
ελάχιστων κοινών νομικών εγγυήσεων όσον 
αφορά τις αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης, ώστε να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική προστασία των 
συμφερόντων των ενδιαφερόμενων. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία αυτή θα τεθεί σε ισχύ 
μετά τον προσδιορισμό κοινών ελάχιστων 
νομικών εγγυήσεων, που θα ισχύουν σε όλα 
τα κράτη μέλη της EE, όσον αφορά τις 
διαδικασίες επιστροφής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δέον να επαναληφθεί η ανάγκη εκπόνησης κοινών ελάχιστων νομικών εγγυήσεων ως προς τις 
διαδικασίες επιστροφής και απομάκρυνσης, ως βάση για την εφαρμογή των διατάξεων της 
οδηγίας αυτής.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
κατάσταση των προσώπων που παραμένουν 
παράνομα, αλλά δεν μπορούν (ακόμη) να 
απομακρυνθούν. Πρέπει να θεσπισθούν 
ελάχιστοι κανόνες για τους όρους 
παραμονής των προσώπων αυτών, με 
παραπομπή στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/9/EΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
άσυλο στα κράτη μέλη.

(8) Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
κατάσταση των προσώπων που παραμένουν 
παράνομα, αλλά δεν μπορούν (ακόμη) να 
απομακρυνθούν. Πρέπει να θεσπισθούν 
ελάχιστοι κανόνες για τους όρους 
παραμονής των προσώπων αυτών, με 
παραπομπή στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/9/EΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
άσυλο στα κράτη μέλη. Ο καθορισμός των 
ελάχιστων αυτών κανόνων είναι 
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απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 
τεθεί σε ισχύ η οδηγία αυτή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δέον να επαναληφθεί η ανάγκη εκπόνησης κοινών ελάχιστων νομικών εγγυήσεων ως προς τις 
διαδικασίες επιστροφής και απομάκρυνσης, ως βάση για την εφαρμογή των διατάξεων της 
οδηγίας αυτής.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 56
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Η χρήση αναγκαστικών μέτρων θα 
πρέπει να συνδέεται ρητά με την τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας και να 
θεσπισθούν ελάχιστες εγγυήσεις για τη 
πραγματοποίηση της αναγκαστικής 
επιστροφής, λαμβάνοντας υπόψη την 
απόφαση του Συμβουλίου 2004/573/EΚ της 
29ης Απριλίου 2004 περί διοργάνωσης 
κοινών πτήσεων για την απομάκρυνση από 
το έδαφος δύο ή περισσοτέρων κρατών 
μελών, υπηκόων τρίτων χωρών για τους 
οποίους έχουν εκδοθεί ατομικές αποφάσεις 
απομάκρυνσης.

(9) Είναι αναγκαίο, η χρήση αναγκαστικών 
μέτρων να συνδέεται ρητά με την τήρηση 
της αρχής της αναλογικότητας και να 
θεσπισθούν ελάχιστες εγγυήσεις για τη 
πραγματοποίηση της αναγκαστικής 
επιστροφής προτού τεθεί σε ισχύ η οδηγία 
αυτή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η χρήση αναγκαστικών μέτρων χωρίς να καθοριστούν 
ελάχιστες εγγυήσεις.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 57
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση 
στα αποτελέσματα των εθνικών μέτρων 
επιστροφής με τη θέσπιση απαγόρευσης της 

(10) Πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση 
στα αποτελέσματα των εθνικών μέτρων 
επιστροφής με τη θέσπιση, εν συνεχεία της 
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επανεισόδου που θα αποτρέπει την 
επανείσοδο στο έδαφος όλων των κρατών 
μελών.

εκπόνησης μιας κοινοτικής πολιτικής για 
τη νόμιμη μετανάστευση καθορίζουσας 
την εναρμόνιση των διαδικασιών 
πρόσβασης στην EE, απαγόρευσης της 
επανεισόδου που θα αποτρέπει την 
επανείσοδο στο έδαφος όλων των κρατών 
μελών.

Η διάρκεια της απαγόρευσης επανεισόδου 
θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη όλες τις σχετικές 
περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης 
και κανονικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα πέντε χρόνια. Σε περιπτώσεις σοβαρής 
απειλής της δημόσιας τάξης ή της εθνικής 
ασφάλειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν 
απαγόρευση επανεισόδου μεγαλύτερης 
διάρκειας.

Η διάρκεια της απαγόρευσης επανεισόδου 
θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη όλες τις σχετικές 
περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. 
Σε περιπτώσεις σοβαρής απειλής της 
δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επιβάλουν απαγόρευση 
επανεισόδου μεγαλύτερης διάρκειας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πριν από την έγκριση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιστροφές, η EE πρέπει να εφοδιαστεί 
με ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις διόδους νόμιμης εισόδου στο ευρωπαϊκό 
έδαφος.

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 58
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση 
στα αποτελέσματα των εθνικών μέτρων 
επιστροφής με τη θέσπιση απαγόρευσης της 
επανεισόδου που θα αποτρέπει την 
επανείσοδο στο έδαφος όλων των κρατών 
μελών.

(10) Πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση 
στα αποτελέσματα των εθνικών μέτρων 
επιστροφής με τη θέσπιση απαγόρευσης της 
επανεισόδου που θα αποτρέπει την 
επανείσοδο στο έδαφος όλων των κρατών 
μελών, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η διάρκεια της απαγόρευσης επανεισόδου 
θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη όλες τις σχετικές 
περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης 
και κανονικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
πέντε χρόνια. Σε περιπτώσεις σοβαρής 
απειλής της δημόσιας τάξης ή της εθνικής 
ασφάλειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

Η διάρκεια της απαγόρευσης επανεισόδου 
θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη όλες τις σχετικές 
περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης 
και κανονικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
πέντε χρόνια. Σε περιπτώσεις 
αποδεδειγμένης, σοβαρής απειλής της 
δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας, τα 
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έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν 
απαγόρευση επανεισόδου μεγαλύτερης 
διάρκειας.

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επιβάλουν απαγόρευση 
επανεισόδου μεγαλύτερης διάρκειας.

Or. en

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 59
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Η χρήση της προσωρινής κράτησης θα 
πρέπει να είναι περιορισμένη και να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας. Η προσωρινή
κράτηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
παρά μόνον εάν είναι απαραίτητη για την 
πρόληψη του κινδύνου διαφυγής και 
εφόσον δεν θα αρκούσε η εφαρμογή 
λιγότερο αυστηρών μέτρων.

(11) Η χρήση της κράτησης θα πρέπει να 
είναι περιορισμένη και να τηρείται η αρχή 
της αναλογικότητας. Η κράτηση δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται παρά μόνον στην 
περίπτωση που στόχος είναι η 
απομάκρυνση και εφόσον δεν θα αρκούσε η 
εφαρμογή λιγότερο αυστηρών μέτρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

O όρος "προσωρινή κράτηση" πρέπει να αφαιρεθεί γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μια 
"κράτηση", δεδομένης της διάστασης της στέρησης ελευθερίας που την χαρακτηρίζει και τη 
διάρκεια της που φθάνει τους 6 μήνες και που πολύ απέχει από του να έχει προσωρινό 
χαρακτήρα. Η πρόταση αυτή η αλλαγή στις διατυπώσεις αφορά επίσης όλο το κεφάλαιο IV.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 60
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Η χρήση της προσωρινής κράτησης θα 
πρέπει να είναι περιορισμένη και να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας. Η προσωρινή
κράτηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
παρά μόνον εάν είναι απαραίτητη για την 
πρόληψη του κινδύνου διαφυγής και εφόσον 
δεν θα αρκούσε η εφαρμογή λιγότερο 
αυστηρών μέτρων.

(11) Η χρήση ενδεχομένως της προσωρινής 
κράτησης θα πρέπει να είναι περιορισμένη 
στους παράνομους μετανάστες που 
υπόκεινται σε δικαστική διαδικασία ή 
έναντι των οποίων διεξάγεται έρευνα για 
αδικήματα διάφορα των διοικητικών 
παραβάσεων και να τηρείται η αρχή της 
αναλογικότητας. Η κράτηση δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται παρά μόνον εάν είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη του κινδύνου 
διαφυγής και εφόσον δεν θα αρκούσε η 
εφαρμογή λιγότερο αυστηρών μέτρων.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Τα ενδεχόμενα μέτρα προσωρινής κράτησης δεν μπορούν να λαμβάνονται για παραβάσεις 
διοικητικού χαρακτήρα.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 61
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Πρέπει να προβλεφθούν οι περιπτώσεις 
όπου ένας υπήκοος τρίτης χώρας έναντι του 
οποίου έχει εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης 
ή επιστροφής από ένα κράτος μέλος 
συλλαμβάνεται στο έδαφος άλλου κράτους 
μέλους.

(12) Πρέπει να προβλεφθούν οι περιπτώσεις 
όπου ένας υπήκοος τρίτης χώρας έναντι του 
οποίου έχει εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης 
ή επιστροφής από ένα κράτος μέλος 
συλλαμβάνεται στο έδαφος άλλου κράτους 
μέλους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να τεθεί 
σε ισχύ αποκλειστικά μετά την εναρμόνιση 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών 
κυκλοφορίας και παραμονής εκ μέρους 
όλων των κρατών της ΕΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πριν από την έγκριση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιστροφές, η EE. πρέπει να 
εφοδιαστεί με ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις διόδους νόμιμης εισόδου στο 
ευρωπαϊκό έδαφος. 

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 62
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά 
με αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης, καθώς και τις απαγορεύσεις 
επανεισόδου που εκδίδονται από τα άλλα 
κράτη μέλη. Αυτή η ανταλλαγή 
πληροοφοριών θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με [την απόφαση/τον κανονισμό 
… για τη θέσπιση, τη λειτουργία και τη 

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά 
με αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης, καθώς και τις απαγορεύσεις 
επανεισόδου που εκδίδονται από τα άλλα 
κράτη μέλη. Αυτή η ανταλλαγή 
πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό της 
προστασίας του ιδιωτικού βίου και των 
προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να 
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χρήση του συστήματος πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SISII)].

γίνεται σύμφωνα με [την απόφαση/τον 
κανονισμό … για τη θέσπιση, τη λειτουργία 
και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SISII)]. Η 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και η 
χρήση τους υπόκειται στην έγκριση της 
δικαστικής αρχής μόνο για τους σκοπούς 
της οδηγίας.

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 63
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η θέσπιση κοινών κανόνων για 
την επιστροφή, την απομάκρυνση, τη χρήση 
αναγκαστικών μέτρων, την προσωρινή 
κράτηση και την επανείσοδο, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, 
κατά συνέπεια, λόγω των διαστάσεων και 
των αποτελεσμάτων των προβλεπόμενων 
ενεργειών, θα επιτευχθεί καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης. Κατ’ εφαρμογή της 
αρχής της αναλογικότητας, όπως 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για 
την επίτευξη του στόχου αυτού.

(16) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η θέσπιση κοινών κανόνων για 
την επιστροφή, την απομάκρυνση, τη χρήση 
αναγκαστικών μέτρων, την προσωρινή 
κράτηση και την επανείσοδο, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, 
κατά συνέπεια, λόγω των διαστάσεων και 
των αποτελεσμάτων των προβλεπόμενων 
ενεργειών, θα επιτευχθεί καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης. Κατ’ εφαρμογή της 
αρχής της αναλογικότητας, όπως 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα 
οδηγία θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την 
εκπόνηση μιας κοινοτικής νομοθεσίας 
σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση, 
ισχύουσας σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πριν από την έγκριση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιστροφές, η EE πρέπει να εφοδιαστεί 
με ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις διόδους νόμιμης εισόδου στο ευρωπαϊκό 
έδαφος.
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 64
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν σε 
εφαρμογή τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας χωρίς να εισάγουν διακρίσεις λόγω 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν σε 
εφαρμογή τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας χωρίς να εισάγουν διακρίσεις λόγω 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, με πλήρη σεβασμό των 
διεθνών συμβάσεων, αποφεύγοντας 
απάνθρωπες και υποβαθμιστικές 
μεταχειρίσεις και καταργώντας τις 
καταναγκαστικές κρατήσεις που 
συνεπάγονται διαφοροποιημένα 
δικαιώματα μεταξύ ευρωπαίων πολιτών 
και πολιτών τρίτων χωρών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 65
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Σύμφωνα με τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού (1989) τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το "συμφέρον 
του παιδιού" κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη τον σεβασμό 
της οικογενειακής ζωής κατά την εφαρμογή 

(18) Σύμφωνα με τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού (1989) τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το "συμφέρον 
του παιδιού" κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Για τους λόγους αυτούς 
οι ανήλικοι δεν είναι ποτέ δυνατόν να 
κρατούνται σε δομές κράτησης ή υπό 
συνθήκες περιορισμού της ελευθερίας τους 
στην ΕΕ ή σε χώρους χρηματοδοτούμενους 
από αυτήν και/ή από τα μεμονωμένα 
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της παρούσας οδηγίας. κράτη μέλη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν 
πρωτίστως υπόψη τον σεβασμό της 
οικογενειακής ζωής κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 66
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη σύμβαση της Γενεύης της 
28ης Ιουλίου 1951 σχετικά με το καθεστώς 
των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από 
το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης 
Ιανουαρίου 1967.

(19) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη σύμβαση της Γενεύης της 
28ης Ιουλίου 1951 σχετικά με το καθεστώς 
των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από 
το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης 
Ιανουαρίου 1967. Απαγορεύεται ως εκ 
τούτου οποιαδήποτε μορφή 
καταναγκαστικής κράτησης προσφύγων, 
πολιτών τρίτων χωρών που τυγχάνουν 
ανθρωπιστικής προστασίας και αιτούντων 
άσυλο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς διατάξεις, η διευκρίνιση αυτή κρίνεται αναγκαία.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 67
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Η παρούσα οδηγία αποτελεί – στον 
βαθμό που εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν 
πλέον τους όρους εισόδου σύμφωνα με τη 
σύμβαση για την εφαρμογή της συμφωνίας 
Σένγκεν - πράξη που βασίζεται στο 
κεκτημένο Σένγκεν ή που σχετίζεται μ’ 
αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 

(24) Η παρούσα οδηγία αποτελεί – στον 
βαθμό που εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους 
εισόδου σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
εφαρμογή της συμφωνίας Σένγκεν - πράξη 
που βασίζεται στο κεκτημένο Σένγκεν ή που 
σχετίζεται μ’ αυτό, κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 της Πράξης 
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παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης, Προσχώρησης,

Or. it

Αιτιολόγηση

Κατά την εφαρμογή κοινών κανόνων σε σχέση με τις πολιτικές επιστροφής, πρέπει να 
καθοριστούν ξεχωριστές διατάξεις για όποιον εισέρχεται για πρώτη ώρα στο έδαφος της EE. 
και εκείνους στους οποίους ένα εκ των κρατών μελών χορήγησε στο παρελθόν άδεια 
παραμονής η κάποια μορφή ανθρωπιστικής προστασίας. Για να ανταποκριθούμε στην ανάγκη 
αυτή θα έπρεπε να προβλεφθεί μια ειδική οδηγία για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν 
λάβει στο παρελθόν άδεια παραμονής η έτυχαν κάποιας μορφής ανθρωπιστικής προστασίας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 68
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες 
και διαδικασίες που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, 
σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ως 
γενικές αρχές του κοινοτικού και του 
διεθνούς δικαίου, ιδίως όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις προστασίας των προσφύγων 
και σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Η παρούσα οδηγία, που θα τεθεί σε ισχύ 
μετά τον καθορισμό μιας κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με την νόμιμη και 
οικονομική μετανάστευση, θεσπίζει κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ως γενικές αρχές του 
κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου, ιδίως 
όσον αφορά τις υποχρεώσεις προστασίας 
των προσφύγων και σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τις 
υποχρεώσεις οικουμενικότητας του 
δικαίου χωρίς διακρίσεις μεταξύ πολιτών 
των χωρών της EE και πολιτών τρίτων 
χωρών..

Or. it

Αιτιολόγηση

Πριν από την έγκριση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιστροφές, η EE. πρέπει να 
εφοδιαστεί με ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις διόδους νόμιμης εισόδου στο 
ευρωπαϊκό έδαφος. Η ισότητα μεταχείρισης μεταξύ κοινοτικών και μη κοινοτικών πολιτών 
πρέπει να αποτελεί την προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 69
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
παράνομα διαμένοντες στο έδαφος κράτους 
μέλους υπηκόους τρίτων χωρών, ήτοι:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους 
παράνομα διαμένοντες στο έδαφος κράτους 
μέλους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της σύμβασης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας Σένγκεν, 
ή:

(α) οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν 
πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 5 της σύμβασης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας Σένγκεν, ή
(β) των οποίων η παραμονή στο έδαφος 
κράτους μέλους είναι για άλλους λόγους 
παράνομη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πριν από την έγκριση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιστροφές, η EE πρέπει να εφοδιαστεί 
με ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις διόδους νόμιμης εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος 
και εκείνους στους οποίους ένα εκ των κρατών μελών χορήγησε στο παρελθόν άδεια 
παραμονής η κάποια μορφή ανθρωπιστικής προστασίας. Για να ανταποκριθούμε στην ανάγκη 
αυτή θα έπρεπε να προβλεφθεί μια ειδική οδηγία για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν 
λάβει στο παρελθόν άδεια παραμονής η έτυχαν κάποιας μορφής ανθρωπιστικής προστασίας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 70
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία 
στους υπηκόους τρίτων χωρών στους 
οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος σε ζώνη 
διέλευσης κράτους μέλους. Μεριμνούν, 
ωστόσο, ώστε η μεταχείριση και το 
επίπεδο προστασίας των εν λόγω υπηκόων 
τρίτων χωρών να μην είναι λιγότερο 
ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
8, 10, 13 και 15.

διαγράφεται
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Or. it

Αιτιολόγηση

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, δεν υφίσταται κάποιος ο ορισμός της "ζώνης διέλευσης"
ενός κράτους μέλους. Για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να μην περιληφθούν οι ειδικές 
διατάξεις στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 71
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία 
στους υπηκόους τρίτων χωρών στους 
οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος σε ζώνη 
διέλευσης κράτους μέλους. Μεριμνούν, 
ωστόσο, ώστε η μεταχείριση και το 
επίπεδο προστασίας των εν λόγω υπηκόων 
τρίτων χωρών να μην είναι λιγότερο 
ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
8, 10, 13 και 15.

διαγράφεται

Or. sl

Αιτιολόγηση

Η άρνηση εισόδου προβλέπεται ήδη στο άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του 
κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν). Επίσης, η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας 
σε ταξιδιώτες στη ζώνη διέλευσης αντιτίθεται στις διατάξεις του άρθρου 26 της σύμβασης 
εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν που υποχρεώνει τους μεταφορείς να αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος και τους 
υποχρεώνει να επιστρέφουν τους εν λόγω υπηκόους στην τρίτη χώρα από την οποία 
καταφθάνουν.

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 72
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης την 
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να μην εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία 
στους υπηκόους τρίτων χωρών στους 
οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος σε ζώνη 
διέλευσης κράτους μέλους. Μεριμνούν, 
ωστόσο, ώστε η μεταχείριση και το επίπεδο 
προστασίας των εν λόγω υπηκόων τρίτων 
χωρών να μην είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 8, 10, 13 και 15.

παρούσα οδηγία στους υπηκόους τρίτων 
χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η 
είσοδος σε ζώνη διέλευσης κράτους μέλους. 
Μεριμνούν ώστε η μεταχείριση και το 
επίπεδο προστασίας των εν λόγω υπηκόων 
τρίτων χωρών να μην είναι λιγότερο ευνοϊκά 
από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8, 10, 13 
και 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ζώνες διέλευσης είναι εκεί όπου φθάνουν τα περισσότερα άτομα και ζητούν τη χορήγηση 
ασύλου και συνεπώς οι ζώνες διέλευσης θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 73
Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β α) (νέο)

β α) που τυγχάνουν ή έχουν στο παρελθόν 
τύχει ανθρωπιστικής προστασίας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την κατηγορία αυτή, η τελευταία θα 
έπρεπε να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 74
Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β β), (νέο)

β β) που έχουν κατά την τελευταία 
πενταετία λάβει έστω και μία μόνον άδεια 
παραμονής·

Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την κατηγορία αυτή, η τελευταία θα 
έπρεπε να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 75
Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β γ), (νέο)

β γ) που έχουν κινήσει διαδικασίες 
τακτοποίησης· 

Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την κατηγορία αυτή, η τελευταία θα 
έπρεπε να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 76
Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β δ), (νέο)

β δ) που είναι ανήλικοι·

Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την κατηγορία αυτή, η τελευταία θα 
έπρεπε να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 77
Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β ε), (νέο)

β ε) που αν και έχουν φτάσει την ηλικία 
ενηλικίωσης, πρέπει να παρατείνουν την 
παραμονή τους στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους για λόγους σπουδών·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την κατηγορία αυτή, η τελευταία θα 
έπρεπε να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 78
Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β στ), (νέο)

β στ) που είναι γονείς και κηδεμόνες 
παιδιών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την κατηγορία αυτή, η τελευταία θα 
έπρεπε να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 79
Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β ζ), (νέο)

β ζ) που είναι σε θέση να αποδείξουν ένα 
επαρκές επίπεδο ενσωμάτωσης μολονότι 
διαμένουν παράνομα· 

Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την κατηγορία αυτή, η τελευταία θα 
έπρεπε να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 80
Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β η), (νέο)

β η) που αν και έχουν απορροφηθεί από 
την παράνομη αγορά εργασίας, 
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καταγγέλλουν την παρανομία που 
διαπράττουν οι εργοδότες·

Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την κατηγορία αυτή, η τελευταία θα 
έπρεπε να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 81
Άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β θ), (νέο)

β θ) που μετά από μια περίοδο παράνομης 
παραμονής, οι εργοδότες εκδηλώνουν 
διάθεση κανονικής τους πρόσληψης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν την κατηγορία αυτή, η τελευταία θα 
έπρεπε να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 82
Άρθρο 3, στοιχείο (β)

(β) "παράνομη παραμονή": παρουσία στο 
έδαφος κράτους μέλους υπηκόου τρίτης 
χώρας που δεν πληροί, ή δεν πληροί πλέον, 
τις προϋποθέσεις παραμονής ή διαμονής στο 
εν λόγω κράτος μέλος·

(β) "παράνομη παραμονή": παρουσία στο 
έδαφος κράτους μέλους υπηκόου τρίτης 
χώρας που δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
παραμονής ή διαμονής στο εν λόγω κράτος 
μέλος·

Or. it

Αιτιολόγηση

Κατά την εφαρμογή των κοινών κανόνων σε σχέση με τις πολιτικές επιστροφής, πρέπει να 
καθοριστούν ξεχωριστές διατάξεις για όποιον εισέρχεται για πρώτη φορά στο έδαφος της ΕΕ 
και εκείνους στους οποίους ένα εκ των κρατών μελών χορήγησε στο παρελθόν άδεια 
παραμονής η κάποια μορφή ανθρωπιστικής προστασίας. Για να ανταποκριθούμε στην ανάγκη 
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αυτή θα έπρεπε να προβλεφθεί μια ειδική οδηγία για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν 
λάβει στο παρελθόν άδεια παραμονής η έτυχαν κάποιας μορφής ανθρωπιστικής προστασίας.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 83
Άρθρο 3, στοιχείο (γ)

(γ) "επιστροφή": διαδικασία επανόδου ενός 
προσώπου στη χώρα καταγωγής, διέλευσης 
ή άλλη τρίτη χώρα, είτε με τη θέλησή του 
είτε αναγκαστικά·

(γ) "επιστροφή": διαδικασία επανόδου ενός 
προσώπου στη χώρα καταγωγής η στη χώρα 
διέλευσης στην οποία ο πολίτης της τρίτης 
χώρας έχει της ισχυρούς οικογενειακούς 
δεσμούς και για την οποία έχει δώσει τη 
συνειδητή του συναίνεση, είτε με τη θέλησή 
του είτε αναγκαστικά·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια της επιστροφής θα έπρεπε να αποκλείει τις επιστροφές προς τις χώρες όπου τα άτομα 
ουδέποτε είχαν διαμείνει η με τις οποίες δεν έχουν κάποιον άξιο λόγου δεσμό.

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 84
Άρθρο 3, στοιχείο (γ)

(γ) "επιστροφή": διαδικασία επανόδου ενός 
προσώπου στη χώρα καταγωγής, διέλευσης 
ή άλλη τρίτη χώρα, είτε με τη θέλησή του 
είτε αναγκαστικά·

(γ) "επιστροφή": διαδικασία επανόδου ενός 
προσώπου στη χώρα καταγωγής, είτε με τη 
θέλησή του είτε αναγκαστικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες υγείας των μεταναστών μόνο όσον 
αφορά την εξασφάλιση ότι αυτοί δεν πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στη χώρα 
καταγωγής. Πρέπει να τονισθεί ότι τα ζητήματα υγείας δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από 
οιοδήποτε προκύπτον κόστος. Η υγεία και οι ζωές των ασθενών μεταναστών δεν θα πρέπει να 
τίθενται υπό απειλές ως αποτέλεσμα διοικητικών διαδικασιών. Συνεπώς στόχος της παρούσας 
πρότασης είναι να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ιατρική περίθαλψη στις περιπτώσεις σοβαρής 
ασθένειας προτού ξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφής.
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 85
Άρθρο 3, στοιχείο (γ)

(γ) "επιστροφή": διαδικασία επανόδου ενός 
προσώπου στη χώρα καταγωγής, διέλευσης 
ή άλλη τρίτη χώρα, είτε με τη θέλησή του 
είτε αναγκαστικά·

(γ) "επιστροφή": διαδικασία επανόδου ενός 
προσώπου στη χώρα καταγωγής
αποκλειστικά ·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική έννοια της επιστροφής, όπως αποδεικνύεται από έγκυρες μελέτες στο 
συγκεκριμένο τομέα, συνεπάγεται αποκλειστικά την επιστροφή προς τη χώρα καταγωγής. 
Περαιτέρω στρεβλώσεις δεν συνάδουν με τον αρχικό ορισμό της "επιστροφής".

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 86
Άρθρο 3, στοιχείο (δ)

(δ) "απόφαση επιστροφής": διοικητική ή
δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία 
κηρύσσεται παράνομη η παραμονή υπηκόου 
τρίτης χώρας και του επιβάλλεται 
υποχρέωση επιστροφής·

(δ) "απόφαση επιστροφής": δικαστική 
απόφαση με την οποία κηρύσσεται 
παράνομη η παραμονή υπηκόου τρίτης 
χώρας και του επιβάλλεται υποχρέωση 
επιστροφής·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η απόφαση επιστροφής πρέπει να λαμβάνεται αποκλειστικά διά της δικαστικής οδού.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 87
Άρθρο 3, στοιχείο (στ)

(στ) "απόφαση απομάκρυνσης": διοικητική 
ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία 
διατάσσεται η απομάκρυνση·

(στ) "απόφαση απομάκρυνσης": δικαστική 
απόφαση με την οποία διατάσσεται η 
απομάκρυνση·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η απόφαση επιστροφής πρέπει να λαμβάνεται αποκλειστικά διά της δικαστικής οδού.

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 88
Άρθρο 3, στοιχείο (ζ)

(ζ) "απαγόρευση επανεισόδου": διοικητική 
ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την 
οποία απαγορεύεται η επανείσοδος στο 
έδαφος των κρατών μελών για ορισμένο 
χρονικό διάστημα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

"Απαγόρευση επανεισόδου" θα πρέπει να καταργηθεί εν γένει.

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 89
Άρθρο 3, στοιχείο (ζ)

(ζ) "απαγόρευση επανεισόδου": διοικητική ή 
δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία 
απαγορεύεται η επανείσοδος στο έδαφος 
των κρατών μελών για ορισμένο χρονικό 
διάστημα.

(ζ) "απαγόρευση επανεισόδου": διοικητική ή 
δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία 
απαγορεύεται η επανείσοδος στο έδαφος 
των κρατών μελών για ορισμένο χρονικό 
διάστημα.

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 90
Άρθρο 3, στοιχείο (ζ)

(ζ) "απαγόρευση επανεισόδου": διοικητική 
ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία 
απαγορεύεται η επανείσοδος στο έδαφος 
των κρατών μελών για ορισμένο χρονικό 
διάστημα.

(ζ) "απαγόρευση επανεισόδου": δικαστική 
απόφαση με την οποία απαγορεύεται η 
επανείσοδος στο έδαφος των κρατών μελών 
για ορισμένο χρονικό διάστημα.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η απόφαση επιστροφής πρέπει να λαμβάνεται αποκλειστικά διά της δικαστικής οδού.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 91
Άρθρο 3, στοιχείο ζ α) (νέο) 

ζ α) "κίνδυνος διαφυγής": Κάθε απόφαση, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται 
κίνδυνος διαφυγής, που λαμβάνεται από 
μια διοικητική ή δικαστική αρχή, κατόπιν 
ατομικής αξιολόγησης έναντι πολίτη 
τρίτης χώρας που έχει ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο μιας απόφασης επιστροφής ή 
μιας απόφασης απομάκρυνσης, εφόσον 
έχει καθορισθεί ότι του καταλογίζεται η 
αποτυχία εφαρμογής της. Η απόφαση αυτή 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά 
κριτήρια που προσδιορίζονται από τον 
νόμο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε καταχρηστική ερμηνεία της έννοιας αυτής και να 
εξασφαλίζεται ότι πληρούνται πράγματι όλοι οι όροι προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην 
εκούσια επιστροφή, φαίνεται απαραίτητος ένας αυστηρός ορισμός του "κινδύνου διαφυγής".

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 92
Άρθρο 3, στοιχείο ζ β) (νέο)

ζ β) "κράτηση": η διατήρηση σε κράτηση, 
καταρχήν σε ειδικά κέντρα κράτησης, 
κάθε πολίτη τρίτης χώρας που αποτελεί 
αντικείμενο αναγκαστικής επιστροφής, με 
στόχο τη διοργάνωση της απομάκρυνσης 
του· η χρονική διάρκεια της κράτησής 
αυτής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
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συντομότερη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κράτηση εν αναμονή της απομάκρυνσης πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς, δεδομένου ότι 
πρόκειται για μέτρο που θέτει εν αμφιβόλω το δικαίωμα στην ελευθερία και τούτο προκειμένου 
να αποφεύγονται καταχρηστικές ερμηνείες. Αιτιολογείται μόνο για τη διοργάνωση της 
απομάκρυνσης, σε περίπτωση αναγκαστικής επιστροφής και η διάρκειά της είναι η συντομότερη 
δυνατή.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 93
Άρθρο 3, στοιχείο ζ γ) (νέο) 

ζ γ) "ζώνη διέλευσης": Ζώνη που 
περιλαμβάνεται μεταξύ των σημείων 
επιβίβασης και αποβίβασης στο έδαφος 
ενός κράτους μέλους και τα σημεία ελέγχου 
της πρόσβασης ή της εξόδου από την 
επικράτεια· η ζώνη αυτή δεν έχει το 
καθεστώς ετεροδικίας· το άρθρο 5.1 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου εφαρμόζεται στη ζώνη 
αυτή·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έστω και αν οι εγγυήσεις που συνοδεύουν την οδηγία αυτή δεν εφαρμόζονται στις ζώνες 
διέλευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν το σεβασμό της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, κατά την ίδια έννοια που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6,12 και 14 
της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 94
Άρθρο 3, στοιχείο ζ δ) (νέο) 

ζ δ) "ευάλωτα άτομα": αφορά τους 
ανήλικους, τους ασυνόδευτους ανήλικους, 
τους αναπήρους, τους ηλικιωμένους, τις 
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έγκυες γυναίκες, τους μεμονωμένους γονείς 
που συνοδεύονται από ανήλικους και τα 
άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, 
βιασμούς ή άλλες σοβαρές μορφές 
ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής 
βίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένας ορισμός αυτού που εννοούμε "ευάλωτα άτομα" θα έπρεπε να προστεθεί στις διατάξεις της 
παρούσας προτάσεις. Επαναλαμβάνεται εδώ ο ορισμός της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/9/ΕΚ 
σχετικά με τους ελάχιστους κανόνες για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο, στο άρθρο 17.1.

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 95
Άρθρο 3, στοιχείο (ζ α) (νέο)

(ζ α) "κράτηση": η κράτηση υπό 
επιτήρηση υπηκόων τρίτης χώρας οι 
οποίοι υπόκεινται σε διαταγή μετακίνησης 
ή απόφαση επιστροφής σε σχέση με τις 
οποίες ύπαρξης κινδύνου δραπέτευσης.  

Or. en

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 96
Άρθρο 3, στοιχείο (ζ α) (νέο)

(ζ α) "προσωρινή επιτήρηση": ως μέσον 
εκτέλεσης του νόμου, η προσωρινή 
κράτηση ενός παρανόμως διαμένοντος 
υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος υπόκειται 
σε διαταγή μετακίνησης σε χώρους 
προσωρινής επιτήρησης με αντικειμενικό
στόχο την πρόληψη από δραπέτευση κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας της 
μετακίνησή του 
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Or. en

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 97
Άρθρο 3, στοιχείο (ζ β) (νέο)

(ζ β) "χώροι προσωρινής επιτήρησης": 
χώροι κράτησης, διαφορετικές των 
φυλακών, εκτός ζωνών διέλευσης, όπου οι 
παρανόμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτης 
χώρας στερούνται της ελευθερίας 
μετακίνησής τους.

Or. en

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 98
Άρθρο 3, στοιχείο (ζ γ) (νέο)

(ζ γ) "ευπαθή άτομα": ιδίως ανήλικοι, 
ανάπηροι, ασθενείς, έγκυες γυναίκες.

Or. en

Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 99
Άρθρο 4, τίτλος

Ευνοϊκότερες διατάξεις Προγενέστερες και ευνοϊκότερες διατάξεις

Or. sl

Αιτιολόγηση

Οι διμερείς συμφωνίες για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν αλλοδαπούς που 
διασχίζουν παράνομα τα σύνορα μεταξύ δύο συνυπογραφόντων χωρών συνιστούν την 
προϋπόθεση για την απλούστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 
παράνομης διέλευσης των συνόρων. Όταν οι συνυπογράφουσες χώρες αναγνωρίζουν, με βάση 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την καλή συνεργασία, τις νομικές διαδικασίες σε μία χώρα, οι 
διαδικασίες για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διασχίζουν παράνομα τα σύνορα είναι επίσης 
ανθρωπιστικότερες. Τούτο καθίσταται σαφέστερο όταν ισχύουν περιορισμοί στην ελεύθερη 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια διοικητικών διαδικασιών. Ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό 
είναι η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που θα δυσχεραινόταν με όλες τις διαδικασίες της 
προτεινόμενης οδηγίας. Ακόμη και αν κρίνονταν αποδεκτές όλες οι τροποποιήσεις στα άρθρα 
για την απόφαση όσον αφορά την επιστροφή, οι διοικητικές απαιτήσεις της προτεινόμενης 
οδηγίας θα παρεμπόδιζαν την εφαρμογή διμερών συμφωνιών, και ενδεχομένως θα την 
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καθιστούσαν αδύνατη. 

Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 100
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη διατάξεων που ισχύουν επί του 
παρόντος και οι οποίες έχουν θεσπισθεί 
προηγουμένως:

Or. sl

Αιτιολόγηση

Οι διμερείς συμφωνίες για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν αλλοδαπούς που 
διασχίζουν παράνομα τα σύνορα μεταξύ δύο συνυπογραφόντων χωρών συνιστούν την 
προϋπόθεση για την απλούστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 
παράνομης διέλευσης των συνόρων. Όταν οι συνυπογράφουσες χώρες αναγνωρίζουν, με βάση 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την καλή συνεργασία, τις νομικές διαδικασίες σε μία χώρα, οι 
διαδικασίες για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διασχίζουν παράνομα τα σύνορα είναι επίσης 
ανθρωπιστικότερες. Τούτο καθίσταται σαφέστερο όταν ισχύουν περιορισμοί στην ελεύθερη 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια διοικητικών διαδικασιών. Ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό 
είναι η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που θα δυσχεραινόταν με όλες τις διαδικασίες της 
προτεινόμενης οδηγίας. Ακόμη και αν κρίνονταν αποδεκτές όλες οι τροποποιήσεις στα άρθρα 
για την απόφαση όσον αφορά την επιστροφή, οι διοικητικές απαιτήσεις της προτεινόμενης 
οδηγίας θα παρεμπόδιζαν την εφαρμογή διμερών συμφωνιών, και ενδεχομένως θα την 
καθιστούσαν αδύνατη. 

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 101
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:

1. Η παρούσα οδηγία καταργεί όλες τις 
ισχύουσες σήμερα διατάξεις:

Or. it

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 102
Άρθρο 5
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Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τη φύση και τη σταθερότητα των 
οικογενειακών σχέσεων του υπηκόου τρίτης 
χώρας, τη διάρκεια παραμονής τους στο 
κράτος μέλος και την ύπαρξη 
οικογενειακών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής 
του. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τα 
συμφέροντα του παιδιού σύμφωνα με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 
για τα δικαιώματα του παιδιού.

Σε πλαίσιο σεβασμού του άρθρου 8 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου, κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη φύση και τη 
σταθερότητα των οικογενειακών σχέσεων 
του υπηκόου τρίτης χώρας, τη διάρκεια 
παραμονής τους στο κράτος μέλος και την 
ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής 
του. Σέβονται τα συμφέροντα του παιδιού 
σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του 
παιδιού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφόσον στόχος είναι ο σεβασμός της αρχής του "ανώτερου συμφέροντος του παιδιού", ένα 
παιδί ουδέποτε θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο μιας διαδικασίας απομάκρυνσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. Στην 
περίπτωση που μια επιστροφή στη χώρα καταγωγής φαίνεται η πλέον αρμόζουσα, θα έπρεπε να 
οργανωθεί με μια ξεχωριστή διαδικασία και να μην συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την 
κράτηση.

Τροπολογία: Adeline Hazan, Martine Roure

Τροπολογία 103
Άρθρο 5, παράγραφος 1 (νέα)

Προς το συμφέρον του παιδιού, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι ανήλικοι να μην 
μπορούν να αποτελούν αντικείμενο 
οποιουδήποτε μέτρου απομάκρυνσης ή 
κράτησης.
Οι οικογένειες που συνοδεύονται από έναν 

ή περισσότερους ανήλικους ουδέποτε 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο του 
οποιουδήποτε μέτρου κράτησης και θα 
πρέπει να ευνοούνται λύσεις εναλλακτικές 
της κράτησης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Καταρχήν, οι ανήλικοι ουδέποτε πρέπει να κρατούνται οι να απομακρύνονται δια της βίας. 
Επιπλέον, κάθε ξένος που δηλώνει ανήλικος πρέπει να θεωρείται τέτοιος μέχρις αποδείξεως 
του εναντίου, η δε δήλωσή του αυτή μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο με δικαστική απόφαση.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 104
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις πλέον ευάλωτες 
κατηγορίες, συνυπολογίζοντας τους 
διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία, η 
σωματική και ψυχική υγεία και το φύλο. 

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 105
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας 
που παραμένει παράνομα στο έδαφός τους.

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής για πολίτες τρίτων χωρών που 
διαμένουν παράνομα στο έδαφός τους οι 
οποίοι, κατόπιν απόφασης της δικαστικής 
αρχής, δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του πεδίου  εφαρμογής του 
άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας.

Or. it

Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 106
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας 

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας 
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που παραμένει παράνομα στο έδαφός τους. που δεν πληροί πλέον τους όρους εισόδου 
που καθορίζονται στο άρθρο 5 του κώδικα 
συνόρων του Σένγκεν.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που 
έχουν εισέλθει παρανόμως σε κράτος μέλος διότι παρεμποδίζουν την επιστροφή τους. Ωστόσο, 
θα ήταν σκόπιμο να εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νομίμως 
στην επικράτεια κράτους μέλους και δεν έχουν εγκαταλείψει το έδαφος αυτό επί συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. Έτσι διατηρείται η αποκαλούμενη προσέγγιση δύο σταδίων για την 
αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης όπως προβλέπει η προτεινόμενη οδηγία. Γίνεται 
μόνο διάκριση μεταξύ κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών για τη λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων κατά της μετανάστευσης που συνιστά το στόχο της οδηγίας. Η συνεχής παροχή 
δυνατοτήτων στα κράτη μέλη να εκδίδουν απόφαση επιστροφής κατά όλων των αλλοδαπών που 
εισέρχονται και παραμένουν παρανόμως στην επικράτεια ενός κράτους μέλους δεν αλλάζει 
τίποτα στις ισχύουσες διαφορές μεταξύ εθνικών νομοθεσιών. Ορισμένες χώρες εκδίδουν 
τέτοιου είδους αποφάσεις για εκούσια επιστροφή ενώ άλλες δεν το πράττουν, πράγμα που 
συνιστά σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης για τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους 
διατάξεις, δεδομένου ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών επιθυμούν να πηγαίνουν σε κράτη μέλη στα 
οποία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μολονότι θεωρούνται παράνομοι μετανάστες.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 107
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας 
που παραμένει παράνομα στο έδαφός τους.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν 
απόφαση επιστροφής για κάθε υπήκοο 
τρίτης χώρας που παραμένει παράνομα στο 
έδαφός τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απόφαση επιστροφής δεν μπορεί να λαμβάνεται συστηματικά και πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης του κάθε ατόμου, σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής 
της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 108
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν 
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επιστροφής για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας 
που παραμένει παράνομα στο έδαφός τους.

απόφαση επιστροφής για κάθε υπήκοο 
τρίτης χώρας που παραμένει παράνομα στο 
έδαφός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια απόφαση επιστροφής δεν πρέπει ποτέ να είναι υποχρεωτική.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 109
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Στην απόφαση επιστροφής προβλέπεται 
κατάλληλη προθεσμία έως τεσσάρων 
εβδομάδων για την εκούσια αναχώρηση του 
ενδιαφερόμενου, εκτός εάν εύλογα 
θεωρείται ότι μπορεί να διαφύγει κατά το 
εν λόγω χρονικό διάστημα. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της προθεσμίας μπορεί να 
επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
διαφυγής, όπως η τακτική εμφάνιση 
ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
οικονομικής εγγύησης, η κατάθεση 
εγγράφων ή η υποχρέωση παραμονής σε 
ιμέρος.

2. Στην απόφαση επιστροφής προβλέπεται 
κατάλληλη προθεσμία έως δέκα εβδομάδων 
για την εκούσια αναχώρηση του 
ενδιαφερόμενου. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της προθεσμίας μπορεί να επιβληθούν 
ορισμένες υποχρεώσεις, όπως η τακτική 
εμφάνιση ενώπιον των αρχών, ή η 
υποχρέωση παραμονής σε κάποιο μέρος της 
επιλογής του πολίτη της τρίτης χώρας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που, όπως συνάγεται από τους προσανατολισμούς της Επιτροπής, πρέπει να 
ευνοηθεί η εθελοντική επιστροφή, η παράταση της προθεσμίας για την εκούσια αναχώρηση σε 
δέκα εβδομάδες φαίνεται πιο ρεαλιστική για την επίτευξη του στόχου αυτού. Δεν υπάρχει 
εξάλλου μια γενικώς αποδεκτή έννοια του κινδύνου διαφυγής. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
αποκλείεται η εν λόγω έννοια από τους μηχανισμούς της οδηγίας αυτής.

Τροπολογία: Adeline Hazan, Martine Roure

Τροπολογία 110
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Στην απόφαση επιστροφής προβλέπεται 2. Στην απόφαση επιστροφής προβλέπεται 
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κατάλληλη προθεσμία έως τεσσάρων 
εβδομάδων για την εκούσια αναχώρηση του 
ενδιαφερόμενου, εκτός εάν εύλογα 
θεωρείται ότι μπορεί να διαφύγει κατά το εν 
λόγω χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της προθεσμίας μπορεί να επιβληθούν 
ορισμένες υποχρεώσεις προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος διαφυγής, όπως η 
τακτική εμφάνιση ενώπιον των αρχών, η 
κατάθεση οικονομικής εγγύησης, η 
κατάθεση εγγράφων ή η υποχρέωση 
παραμονής σε ορισμένο μέρος.

κατάλληλη προθεσμία τουλάχιστο
τεσσάρων εβδομάδων για την εκούσια 
αναχώρηση του ενδιαφερόμενου, εκτός εάν 
η αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
θεωρεί βάσει αντικειμενικών λόγων ότι 
μπορεί να διαφύγει κατά το εν λόγω χρονικό 
διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
προθεσμίας μπορεί να επιβληθούν ορισμένες 
υποχρεώσεις προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος διαφυγής, όπως η τακτική 
εμφάνιση ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
οικονομικής εγγύησης, η κατάθεση 
εγγράφων ή η υποχρέωση παραμονής σε 
ορισμένο μέρος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια μέγιστη περίοδος τεσσάρων εβδομάδων φαίνεται πολύ μικρή προκειμένου οι πολίτες της 
τρίτης χώρας να οργανώσουν στην πράξη την εκούσια επιστροφή τους και να προετοιμαστούν 
ψυχολογικά να επιστρέψουν στη χώρα που εγκατέλειψαν για ένα καλύτερο μέλλον.

Η εκούσια επιστροφή πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα και για το λόγο αυτό, η κατάργηση 
της δυνατότητας αυτής λόγω υποψίας κινδύνου διαφυγής πρέπει να περιορίζεται σε μια 
αντικειμενική απόφαση που λαμβάνεται από μια αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 111
Άρθρο 6, παράγραφος 2 α (νέα)

(2α) Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν 
χρειάζεται, να επεκτείνουν την περίοδο 
εκούσιας αναχώρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες χώρες προέλευσης συνεργάζονται καλύτερα από άλλες.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 112
Άρθρο 6 παράγραφος 2 α (νέα)
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2α. Ο κίνδυνος διαφυγής δεν προκύπτει εκ 
του γεγονότος και μόνον ότι ένας πολίτης 
τρίτης χώρας διαμένει παράνομα στο 
έδαφος ενός κράτους μέλους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται εδώ ότι η παράνομη απλώς παραμονή στο έδαφος ενός κράτους μέλους δεν 
πρέπει να ερμηνεύεται σε μεγάλο βαθμό ως ένδειξη κινδύνου διαφυγής. Η προσέγγιση αυτή θα 
αποτελούσε μια εκ των προτέρων απαράδεκτη καταδίκη καθόσον έρχεται σε αντίθεση με το 
άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 113
Άρθρο 6, παράγραφος 2 β (νέα)

2β. Τα κράτη μέλη παρέχουν υλική βοήθεια 
και συμβουλές τους πολίτες τρίτων χωρών 
προκειμένου να ευνοήσουν την εκούσια 
επιστροφή τους.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια ελάχιστη κοινωνική και οικονομική βοήθεια πρέπει να προβλέπεται μέχρι την πραγματική 
αναχώρηση των ενδιαφερομένων για την επιστροφή τους. Τα άτομα αυτά δεν πρέπει να 
αφήνονται εντελώς ανυπεράσπιστα ενώ πρέπει να προετοιμαστούν για την επιστροφή τους σε 
μια χώρα που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν και στην οποία είναι δύσκολο να επιστρέψουν.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 114
Άρθρο 6, παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. Τα άτομα που επωφελούνται της 
οδηγίας του Συμβουλίου 2003/9/ΕΚ, πριν 
από την απόφαση επιστροφής, πρέπει να 
συνεχίσουν να απολαμβάνουν όλων των 
διατάξεων σχετικά με τις συνθήκες 
υποδοχής στις οποίες έχουν δικαίωμα 
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μέσω της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με τις τροπολογίες 112 και 113, επιτρέποντας 
τη διευκόλυνση της εκούσιας επιστροφής.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 115
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Η απόφαση επιστροφής εκδίδεται με 
χωριστή πράξη ή απόφαση ή ταυτόχρονα 
με την απόφαση απομάκρυνσης.

3. Η απόφαση επιστροφής εκδίδεται με 
χωριστή απόφαση σε σχέση με την απόφαση 
απομάκρυνσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις επιστροφής και η απόφαση απομακρύνσεων πρέπει να λαμβάνονται σε 
ξεχωριστές χρονικές στιγμές.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 116
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Η απόφαση επιστροφής εκδίδεται με 
χωριστή πράξη ή απόφαση ή ταυτόχρονα με 
την απόφαση απομάκρυνσης.

3. Η απόφαση επιστροφής εκδίδεται με 
χωριστή πράξη ή απόφαση σε σχέση με την 
απόφαση απομάκρυνσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεδηλωμένη προτεραιότητα είναι να ευνοείται η εκούσια επιστροφή, πρέπει να 
καθορίζεται ότι η προβλεπόμενη διαδικασία θα πραγματοποιείται σε δύο στάδια και όχι 
ταυτόχρονα, γεγονός που θα προωθούσε την εκούσια επιστροφή.
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Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 117
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Εφόσον τα κράτη μέλη υπέχουν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως προκύπτουν ιδίως από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, όπως το δικαίωμα μη 
επαναπροώθησης, το δικαίωμα εκπαίδευσης 
και το δικαίωμα οικογενειακής ενότητας, 
δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής. Εφόσον 
έχει ήδη εκδοθεί, η απόφαση επιστροφής 
ανακαλείται.

4. Εφόσον τα κράτη μέλη υπέχουν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως προκύπτουν ιδίως από τη 
Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το 
καθεστώς του πρόσφυγα, τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά των 
βασανιστηρίων, τη Σύμβαση σχετικά με τα 
δικαιώματα του παιδιού, την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
όπως το δικαίωμα μη επαναπροώθησης, το 
δικαίωμα εκπαίδευσης και το δικαίωμα 
οικογενειακής ενότητας, δεν εκδίδεται 
απόφαση επιστροφής. Εφόσον έχει ήδη 
εκδοθεί, η απόφαση επιστροφής 
ανακαλείται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τρεις αυτές αναφορές αποτελούν χρήσιμες και αναγκαίες προσθήκες προκειμένου να 
διευκρινισθεί η προβλεπόμενη προστασία όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, στις διατάξεις 
περί επιστροφής, πέραν των απλών αναφορών που ήδη διατυπώνονται στις αιτιολογικές 
σκέψεις.

Τροπολογία: Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Τροπολογία 118
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Εφόσον τα κράτη μέλη υπέχουν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως προκύπτουν ιδίως από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, όπως το δικαίωμα μη 
επαναπροώθησης, το δικαίωμα εκπαίδευσης 
και το δικαίωμα οικογενειακής ενότητας, 
δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής. Εφόσον 
έχει ήδη εκδοθεί, η απόφαση επιστροφής 
ανακαλείται.

4. Εφόσον τα κράτη μέλη υπέχουν 
υποχρεώσεις που απορρέουν από θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως προκύπτουν ιδίως από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, τη Σύμβαση της Γενεύης 
σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα, τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των 
βασανιστηρίων, τη Σύμβαση σχετικά με τα 
δικαιώματα του παιδιού του 1989, όπως το 
δικαίωμα μη επαναπροώθησης, το δικαίωμα 
εκπαίδευσης το δικαίωμα περίθαλψης σε 
περίπτωση σοβαρής ασθένειας και το 
δικαίωμα οικογενειακής ενότητας, δεν 
εκδίδεται απόφαση επιστροφής. Εφόσον έχει 
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ήδη εκδοθεί, η απόφαση επιστροφής 
ανακαλείται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι αναγκαία για λόγους πληρότητας.

Τροπολογία: Patrick Gaubert

Τροπολογία 119
Άρθρο 6, παράγραφος 5 

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ανά πάσα στιγμή να χορηγήσουν αυτόνομη 
άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο 
οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφός 
τους. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται 
απόφαση επιστροφής ή, εφόσον έχει ήδη 
εκδοθεί, ανακαλείται.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ανά πάσα στιγμή να χορηγήσουν αυτόνομη 
άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο 
οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφός 
τους. 

Για κάθε άτομο που υποφέρει από σοβαρή 
ασθένεια, βάσει ιατρικής βεβαίωσης που 
χορηγείται από ορκωτό ιατρό η ιατρό που 
ορίζουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές, τα 
κράτη μέλη χορηγούν αυτόνομη άδεια 
παραμονής ή κάθε άλλη εξουσιοδότηση 
που παρέχει το δικαίωμα παραμονής και 
πρόσβαση στην περίθαλψη εκτός εάν 
αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει 
δυνατότητα πρόσβασης στην ιατρική 
περίθαλψη στη χώρα καταγωγής του.
Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται 
απόφαση επιστροφής ή, εφόσον έχει ήδη 
εκδοθεί, ανακαλείται.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την ανάκληση 

αυτή μέσω του μηχανισμού αμοιβαίας 
ενημέρωσης που προβλέπεται στην 
απόφαση…/…/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση μιας διαδικασίας αμοιβαίας 
ενημέρωσης όσον αφορά τα μέτρα των 
κρατών μελών στους τομείς του ασύλου 
και της μετανάστευσης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που μια επίσημη ιατρική αρχή αποδείξει ότι ένα άτομο πάσχει από βαριά 
ασθένεια και ότι το άτομο αυτό δεν μπορεί να τύχει της δέουσας φροντίδας στη χώρα 
καταγωγής του, ουδεμία απόφαση επιστροφής του ατόμου αυτού πρέπει να λαμβάνεται.

Τροπολογία: Adeline Hazan, Martine Roure

Τροπολογία 120
Άρθρο 6, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ανά πάσα στιγμή να χορηγήσουν αυτόνομη 
άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο 
οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφός 
τους. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται 
απόφαση επιστροφής ή, εφόσον έχει ήδη 
εκδοθεί, ανακαλείται.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ανά πάσα στιγμή να χορηγήσουν αυτόνομη 
άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο 
οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφός 
τους. Για κάθε άτομο που πάσχει από 
σοβαρή ασθένεια, τα κράτη μέλη παρέχουν 
άδεια η εξουσιοδότηση που παρέχει το 
δικαίωμα παραμονής προκειμένου να 
επιτραπεί η πρόσβαση στη θεραπεία, εκτός 
εάν αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο άτομο 
μπορεί να τύχει της δέουσας περίθαλψης 
στη χώρα επιστροφής. Στην περίπτωση 
αυτή δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής ή, 
εφόσον έχει ήδη εκδοθεί, ανακαλείται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι παράνομα διαμένοντες που αποστέλλονται στη χώρα τους και λόγου δυσχέρειες στη 
γεωγραφική η οικονομική πρόσβαση δεν μπορούν να τύχουν της δέουσας νοσηλείας, είναι 
καταδικασμένη σε βέβαιο θάνατο ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή αναπηρίας. Τούτο έρχεται σε 
αντίθεση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών που υπερασπίζει η ΕΕ. 
Υπ' αυτήν την έννοια πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ασθενών στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής που θα μπορούσε να τους αφορά.

Τροπολογία: Alexander Alvaro, Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 121
Άρθρο 6, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ανά πάσα στιγμή να χορηγήσουν αυτόνομη 

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ανά πάσα στιγμή να χορηγήσουν αυτόνομη 
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άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο 
οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφός 
τους. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται 
απόφαση επιστροφής ή, εφόσον έχει ήδη 
εκδοθεί, ανακαλείται.

άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο 
οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφός 
τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγήσουν σε ένα άτομο που πάσχει από 
σοβαρή ασθένεια αυτόνομη άδεια διαμονής 
ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής έτσι ώστε να έχει κατάλληλη 
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 
εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι το εν 
λόγω άτομο μπορεί να έχει την κατάλληλη 
θεραπεία και ιατρική περίθαλψη στη χώρα 
καταγωγής του. Στην περίπτωση αυτή δεν 
εκδίδεται απόφαση επιστροφής ή, εφόσον 
έχει ήδη εκδοθεί, ανακαλείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες υγείας των μεταναστών μόνο όσον 
αφορά την εξασφάλιση ότι αυτοί δεν πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στη χώρα 
καταγωγής. Πρέπει να τονισθεί ότι τα ζητήματα υγείας δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από 
οιοδήποτε προκύπτον κόστος. Η υγεία και οι ζωές των ασθενών μεταναστών δεν θα πρέπει να 
τίθενται υπό απειλές ως αποτέλεσμα διοικητικών διαδικασιών. Συνεπώς στόχος της παρούσας 
πρότασης είναι να εξασφαλισθεί η κατάλληλη ιατρική περίθαλψη στις περιπτώσεις σοβαρής 
ασθένειας προτού ξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφής.

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 122
Άρθρο 6, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ανά πάσα στιγμή να χορηγήσουν αυτόνομη 
άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο 
οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφός 
τους. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται 
απόφαση επιστροφής ή, εφόσον έχει ήδη 
εκδοθεί, ανακαλείται.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ανά πάσα στιγμή να χορηγήσουν αυτόνομη 
άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο 
οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφός 
τους. Τα κράτη μέλη χορηγούν αυτόνομη 
άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής προκειμένου ένα 
άτομο να έχει επαρκή πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, εκτός εάν μπορεί 
να αποδειχθεί ότι το εν λόγω άτομο μπορεί 
να έχει κατάλληλη θεραπεία και ιατρική 
περίθαλψη στη χώρα καταγωγής του. Στην 
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περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται απόφαση 
επιστροφής ή, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί, 
ανακαλείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη γίνεται για να αποκλεισθεί ο κίνδυνος διαταγών επιστροφής που 
θέτει σε σοβαρό κίνδυνο ζωές ανθρώπων.

Τροπολογία: Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Τροπολογία 123
Άρθρο 6, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ανά πάσα στιγμή να χορηγήσουν αυτόνομη 
άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο 
οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφός 
τους. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται 
απόφαση επιστροφής ή, εφόσον έχει ήδη 
εκδοθεί, ανακαλείται.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ανά πάσα στιγμή να χορηγήσουν αυτόνομη 
άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
άλλους λόγους ή λόγω σοβαρής ασθένειας, 
σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος παραμένει 
παράνομα στο έδαφός τους. Στην περίπτωση 
αυτή δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής ή, 
εφόσον έχει ήδη εκδοθεί, ανακαλείται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προστασία του δικαιώματος στην υγεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 124
Άρθρο 6 παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Τα κράτη μέλη προστατεύουν τα 
θύματα και τους μάρτυρες του εμπορίου 
ανθρώπινων όντων. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, ουδεμία απόφαση επιστροφής
λαμβάνεται και στην περίπτωση που αυτή 
έχει ληφθεί, ακυρώνεται ενόσω τα θύματα 
και οι μάρτυρες του εμπορίου ανθρώπινων 



PE 378.672v01-00 40/90 AM\630827EL.doc

EL

όντων δεν έχουν εγγυήσεις ότι θα 
μπορέσουν να αποσταλούν σε μια χώρα 
όπου θα είναι ασφαλείς. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή 

άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών όσον 
αφορά την προστασία των δικαιωμάτων 
των πολιτών τρίτων χωρών από τα κράτη 
μέλη, η EE προβλέπει διάφορους 
μηχανισμούς οικονομικής βοήθειας υπέρ 
των τελευταίων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προστατεύεται επίσης η κατηγορία αυτή ατόμων που αποτελούν αντικείμενο 
διώξεων δεδομένου ότι τα θύματα και μάρτυρες του εμπορίου ανθρωπίνων όντων δεν πρέπει 
απλώς να "χρησιμοποιούνται" με στόχο τις ποινικές διώξεις, αλλά να λαμβάνεται υπόψη η 
κατάσταση στη χώρα καταγωγής τους προτού οργανωθεί η επιστροφή τους, προκειμένου να μην 
ευνοούνται πιέσεις οι επικίνδυνες απειλές σε βάρος τους. 

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 125
Άρθρο 6, παράγραφος 6

6. Εφόσον υπήκοος τρίτης χώρας που 
διαμένει παράνομα στο έδαφος κράτους 
μέλους, έχει έγκυρη άδεια διαμονής η οποία 
εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος, το πρώτο 
κράτος μέλος δεν εκδίδει απόφαση 
επιστροφής, εφόσον το πρόσωπο αυτό 
επιστρέφει με τη θέλησή του στο έδαφος του 
κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια 
διαμονής.

6. Εφόσον υπήκοος τρίτης χώρας που 
διαμένει παράνομα στο έδαφος κράτους 
μέλους, έχει έγκυρη άδεια διαμονής η οποία 
εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος, το πρώτο 
κράτος μέλος δεν εκδίδει απόφαση 
επιστροφής, εφόσον το πρόσωπο αυτό 
επιστρέφει με τη θέλησή του στο έδαφος του 
κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια 
διαμονής. Ο κανόνας αυτός είναι 
μεταβατικός εν αναμονή της 
ενεργοποίησης όλων των διαδικασιών 
αμοιβαίας αναγνώρισης όσον αφορά τις 
άδειες παραμονής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πριν από την έγκριση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με τις επιστροφές, η EE πρέπει να 
εφοδιαστεί με ένα νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης των διόδων νόμιμης εισόδου στο ευρωπαϊκό 
έδαφος.
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Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 126
Άρθρο 6, παράγραφος 8

8. Εφόσον εκκρεμεί διαδικασία χορήγησης 
άδειας διαμονής, ή οποιασδήποτε άλλης 
άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής, 
υπηκόου τρίτης χώρας που παραμένει 
παράνομα στο έδαφός κράτους μέλους, το 
τελευταίο μπορεί να μην εκδώσει απόφαση 
επιστροφής έναντι του προσώπου αυτού έως 
ότου ολοκληρωθεί η εκκρεμούσα 
διαδικασία.

8. Εφόσον εκκρεμεί διαδικασία χορήγησης 
άδειας διαμονής, ή οποιασδήποτε άλλης 
άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής, 
υπηκόου τρίτης χώρας που παραμένει 
παράνομα στο έδαφός κράτους μέλους, το 
τελευταίο δεν εκδίδει απόφαση επιστροφής 
έναντι του προσώπου αυτού έως ότου 
ολοκληρωθεί η εκκρεμούσα διαδικασία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Φαίνεται κανονικό και εύλογο να μην λαμβάνεται απόφαση επιστροφής, μέχρις ότου 
ολοκληρωθεί η εξέταση μιας αίτησης για άδεια παραμονής η για άσυλο. Τούτο δεν θα έπρεπε να 
εμπίπτει στην απλή διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερόμενου κράτους αλλά να αποτελεί τον 
κανόνα.

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 127
Άρθρο 6, παράγραφος 8

8. Εφόσον εκκρεμεί διαδικασία χορήγησης 
άδειας διαμονής, ή οποιασδήποτε άλλης 
άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής, 
υπηκόου τρίτης χώρας που παραμένει 
παράνομα στο έδαφός κράτους μέλους, το 
τελευταίο μπορεί να μην εκδώσει απόφαση 
επιστροφής έναντι του προσώπου αυτού έως 
ότου ολοκληρωθεί η εκκρεμούσα 
διαδικασία.

8. Εφόσον εκκρεμεί διαδικασία χορήγησης 
άδειας διαμονής, ή οποιασδήποτε άλλης 
άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής, 
υπηκόου τρίτης χώρας που παραμένει 
παράνομα στο έδαφός κράτους μέλους, το 
τελευταίο μπορεί να μην εκδώσει απόφαση 
επιστροφής έναντι του προσώπου αυτού έως 
ότου ολοκληρωθεί η εκκρεμούσα 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 128
Άρθρο 7, παράγραφος 1
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1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
απομάκρυνσης έναντι υπηκόου τρίτης χώρας 
για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση 
επιστροφής, εάν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής 
του ή δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας που παρέχεται για την ακούσια 
αναχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2.

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
απομάκρυνσης έναντι υπηκόου τρίτης χώρας 
για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση 
επιστροφής, στην περίπτωση που η 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, 
κατόπιν ατομικής εξέτασης, έχει 
αντικειμενικούς λόγους να πιστεύει ότι το 
ενδιαφερόμενο άτομο θα μπορούσε να 
διαφύγει ή δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας που παρέχεται για την ακούσια 
αναχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση παρέχει μεγάλη ελευθερία στα κράτη να αναστέλλουν τη διαδικασία 
εθελουσίας επιστροφής με την έννοια ενός "κινδύνου διαφυγής" που παραμένει ασαφής. Στην 
περίπτωση όμως που επιθυμούμε να πιστεύουμε στην διατυπωθείσα βούληση να παρέχεται 
προτεραιότητα στην η εκούσια επιστροφή, ο ορισμός των κινδύνων διαφυγής θα έπρεπε να 
καθορίζεται μόνο με διαδικασίες αντικειμενικές και διαφανείς.

Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 129
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
απομάκρυνσης έναντι υπηκόου τρίτης χώρας 
για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση 
επιστροφής, εάν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής 
του ή δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας που παρέχεται για την ακούσια 
αναχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2.

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
απομάκρυνσης έναντι υπηκόου τρίτης χώρας 
ο οποίος εισέρχεται και παραμένει 
παρανόμως στην επικράτεια κράτους 
μέλους ή για τον οποίο έχει εκδοθεί 
απόφαση επιστροφής, εάν υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής του ή δεν έχει συμμορφωθεί με 
την υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας που παρέχεται για την ακούσια 
αναχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί συνάρτηση των τροπολογιών στο άρθρο 6(1) και των αιτιολογήσεών 
τους, διότι τα δύο αυτά άρθρα καθορίζουν δύο μεθόδους επιστροφής στη χώρα καταγωγής ενός 
ατόμου - εκούσια και αναγκαστική επιστροφή.
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 130
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
απομάκρυνσης έναντι υπηκόου τρίτης χώρας 
για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση 
επιστροφής, εάν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής 
του ή δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας που παρέχεται για την ακούσια 
αναχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2.

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
απομάκρυνσης έναντι υπηκόου τρίτης χώρας 
για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση 
επιστροφής, εάν δεν έχει συμμορφωθεί με 
την υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας που παρέχεται για την ακούσια 
αναχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, είναι σημαντικές οι διευκρινίσεις αυτές.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 131
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Η απόφαση απομάκρυνσης ορίζει την 
προθεσμία εντός της οποίας θα εκτελεστεί, 
καθώς και τη χώρα επιστροφής. 

2. Η απόφαση απομάκρυνσης ορίζει την 
προθεσμία εντός της οποίας θα εκτελεστεί, 
καθώς και τη χώρα επιστροφής, μόνον αφού 
αποδειχθεί η πραγματική ταυτότητα και η 
χώρα προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας 
που διαμένει παράνομα στο έδαφος της 
ΕΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εάν, όπως συνάγεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, πρέπει να ευνοηθεί ή 
εκούσια επιστροφή, η επέκταση της προθεσμίας για την επιστροφή αυτή σε δέκα εβδομάδες 
φαίνεται πιο ρεαλιστική για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Εξάλλου δεν υφίσταται μια 
κοινώς αποδεκτή έννοια του κινδύνου διαφυγής. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποκλείεται η 
έννοια αυτή από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 



PE 378.672v01-00 44/90 AM\630827EL.doc

EL

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 132
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Η απόφαση απομάκρυνσης εκδίδεται με 
χωριστή πράξη ή απόφαση ή ταυτόχρονα 
με την απόφαση επιστροφής.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή είναι περιττή. 

Τροπολογία: Adeline Hazan, Martine Roure

Τροπολογία 133
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Η απόφαση απομάκρυνσης εκδίδεται με 
χωριστή πράξη ή απόφαση ή ταυτόχρονα με 
την απόφαση επιστροφής.

3. Η απόφαση απομάκρυνσης εκδίδεται με 
χωριστή πράξη ή απόφαση αφού περατωθεί 
η περίοδος που προβλέπεται να γράφει για 
την εκούσια αναχώρηση στο πλαίσιο της 
απόφασης επιστροφής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια με της τροπολογίας 14.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 134
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναβάλουν 
την εκτέλεση απόφασης επιστροφής για 
εύλογο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της 
συγκεκριμένης περίπτωσης.

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναβάλουν την 
εκτέλεση απόφασης επιστροφής για εύλογο 
χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την υποχρέωση να αναβάλουν την εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 135
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) αδυναμία του υπηκόου τρίτης χώρας να 
ταξιδέψει ή να μεταφερθεί στη χώρα 
επιστροφής λόγω της φυσικής ή διανοητικής 
του κατάστασης

(α) αδυναμία του υπηκόου τρίτης χώρας να 
ταξιδέψει ή να μεταφερθεί στη χώρα 
επιστροφής λόγω της φυσικής ή διανοητικής 
του κατάστασης ή λόγω προχωρημένης 
ηλικίας

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναβολή της εκτέλεσης πρέπει να αφορά εκείνους που λόγω προχωρημένης ηλικίες δεν 
μπορούν να επαναπατρισθούν.

Τροπολογία: Adeline Hazan 

Τροπολογία 136
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) αδυναμία του υπηκόου τρίτης χώρας να 
ταξιδέψει ή να μεταφερθεί στη χώρα 
επιστροφής λόγω της φυσικής ή διανοητικής 
του κατάστασης

(α) αδυναμία του υπηκόου τρίτης χώρας να 
ταξιδέψει ή να μεταφερθεί στη χώρα 
επιστροφής λόγω της φυσικής ή διανοητικής 
του κατάστασης που διαπιστώνεται με 
εμπεριστατωμένη ιατρική εξέταση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μόνον ένας διαπιστευμένος ιατρός πρέπει να μπορεί να διαπιστώσει τη σωματική ή διανοητική 
ανικανότητα του πολίτη τρίτης χώρας να ταξιδέψει ή να μεταφερθεί. Δεν είναι δυνατόν να 
πρόκειται για μια απόφαση καθαρά διοικητική.

Τροπολογία: Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Τροπολογία 137
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α α) (νέα)
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(α α) λόγοι υγείας, όπως η ανάγκη 
θεραπείας για σοβαρές ασθένειες που θα 
παρασχεθεί από το κράτος μέλος στον 
ασθενή υπό ίσους όρους σε σχέση με τους 
πολίτες του·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προστασία του δικαιώματος στην υγεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 138
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο (α α) (νέο)

(α α) αδυναμία εγγύησης σε υπήκοο τρίτης 
χώρας ο οποίος είναι σοβαρά ασθενής 
αποτελεσματικής και αναγκαίας 
πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη στη 
χώρα στην οποία πρέπει να επιστρέψει το 
άτομο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υγεία ενός υπηκόου τρίτης χώρας δεν πρέπει ποτέ να τίθεται σε κίνδυνο από την εφαρμογής 
της διαταγής επιστροφής.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 139
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) μετά από εκτίμηση των συνθηκών υπό 
τις οποίες θα επιστρέψει ένας ασυνόδευτος 
ανήλικος, απουσία εγγυήσεων ότι μπορεί 
να παραδοθεί κατά την άφιξη ή την 
αναχώρησή του σε μέλος της οικογένειάς 
του, σε αντίστοιχο αντιπρόσωπο, κηδεμόνα 
ή αρμόδιο υπάλληλο της χώρας 

διαγράφεται
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επιστροφής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής προς την τροπολογία 8.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 140
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο)

γ α) αδυναμία καθορισμού με κάθε 
βεβαιότητα, της ταυτότητας, ιθαγένειας 
και χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης 
χώρας ·

Or. it

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται βεβαιότητα ως προς την πραγματική ταυτότητα του ξένου.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 141
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ β) (νέο)

γ β) ύπαρξη αντικειμενικών και 
υποκειμενικών συνθηκών που εμποδίζουν 
την υποδοχή του πολίτη τρίτης χώρας υπό 
συνθήκες ανθρώπινες και σε πλήρη 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στη χώρα καταγωγής του, σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
διεθνές δίκαιο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται βεβαιότητα ως προς την πραγματική ταυτότητα του ξένου.



PE 378.672v01-00 48/90 AM\630827EL.doc

EL

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 142
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο)

γ α) περιπτώσεις στις οποίες οι εθνικές 
αρχές δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν 
ποια είναι η χώρα καταγωγής του ατόμου 
που αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας 
επιστροφής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να καλύπτεται η περίπτωση των απάτριδων που θα έπρεπε να αναφέρεται στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 143
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ β) (νέο)

γ β) εάν υφίστανται σοβαροί λόγοι να 
πιστεύουμε ότι η απομάκρυνση θα 
οδηγούσε σε μια συλλογική απέλαση, κατά 
παράβαση του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου 
4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου(ΕΣΔΑ) που 
απαγορεύει τις συλλογικές απελάσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να προλαμβάνεται κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, όπως αυτά προβλέπονται στην ΕΣΔΑ, στην περίπτωση κοινών απομακρύνσεων: 
πράγματι, όπως διευκρινίζεται στην ευρωπαϊκή νομολογία στην απόφαση Conka της 5ης 
Φεβρουαρίου 2002, δεν αρκεί μια ατομική εξέταση της κατάστασης του ενδιαφερόμενου 
ατόμου, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η απομάκρυνση ( αναγγελία, υψηλός αριθμός 
ατόμων της ίδιας εθνικότητας τα οποία αφορά το μέτρο, στερεότυπες αποφάσεις…). Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η 
απομάκρυνση δεν θα οδηγήσει συλλογική απέλαση. Στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες 
η απομάκρυνση πρέπει να αναβληθεί.
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 144
Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο)

γ α) λοιπές εξαιρετικές περιστάσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απρόβλεπτες περιπτώσεις.

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 145
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Εάν αναβληθεί η εκτέλεση απόφασης 
επιστροφής ή απομάκρυνσης σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2, μπορεί να 
επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
διαφυγής του, όπως η τακτική εμφάνιση 
ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
οικονομικής εγγύησης, η κατάθεση 
εγγράφων ή η υποχρέωση παραμονής σε 
ορισμένο μέρος.

3. Εάν αναβληθεί η εκτέλεση απόφασης 
επιστροφής ή απομάκρυνσης σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2, μπορεί να 
επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
διαφυγής του, όπως η τακτική εμφάνιση 
ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
οικονομικής εγγύησης, η κατάθεση 
εγγράφων ή η υποχρέωση παραμονής σε 
ορισμένο μέρος. Όταν λαμβάνεται απόφαση 
σχετικά με τη φύση ειδικών υποχρεώσεων, 
δίδεται ειδική προσοχή στην ιδιαίτερη 
κατάσταση ευάλωτων ατόμων. 

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 146
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Εάν αναβληθεί η εκτέλεση απόφασης 
επιστροφής ή απομάκρυνσης σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2, μπορεί να 
επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, 

3. Εάν αναβληθεί η εκτέλεση απόφασης 
επιστροφής ή απομάκρυνσης σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2, μπορεί να 
επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, όπως 
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προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
διαφυγής του, όπως η τακτική εμφάνιση 
ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
οικονομικής εγγύησης, η κατάθεση 
εγγράφων ή η υποχρέωση παραμονής σε 
ορισμένο μέρος.

η τακτική εμφάνιση ενώπιον των αρχών, η 
κατάθεση οικονομικής εγγύησης, ή η 
υποχρέωση παραμονής σε ορισμένο μέρος
της επιλογής του.

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 147
Άρθρο 9

Άρθρο 9 διαγράφεται
Απαγόρευση επανεισόδου

1. Οι αποφάσεις απομάκρυνσης επιβάλλουν 
απαγόρευση επανεισόδου επί πέντε έτη 
κατ’ ανώτατο όριο. Οι αποφάσεις 
επιστροφής μπορεί να επιβάλουν ανάλογη 
απαγόρευση επανεισόδου.
2. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
επανεισόδου καθορίζεται λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη όλες τις περιστάσεις κάθε 
ατομικής περίπτωσης, και ιδίως κατά 
πόσον:
(α) εκδίδεται για πρώτη φορά απόφαση 
απομάκρυνσης έναντι του συγκεκριμένου 
υπηκόου τρίτης χώρας·
(β) έχουν ήδη εκδοθεί περισσότερες της 
μιας αποφάσεις απομάκρυνσης έναντι 
αυτού·
(γ) εισήλθε στο κράτος μέλος ενώ ίσχυε 
απαγόρευση επανεισόδου·
(δ) αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη ή 
τη δημόσια ασφάλεια.
Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
εκδοθεί για χρονικό διάστημα που 
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, εφόσον ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια 
τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.
3. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανακληθεί, ιδίως σε περιπτώσεις που ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας:
(α) αποτελεί αντικείμενο απόφασης 
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επιστροφής ή απομάκρυνσης για πρώτη 
φορά·
(β) εμφανίστηκε ενώπιον προξενικής αρχής 
κράτους μέλους·
(γ) κατέβαλε όλα τα έξοδα της 
προηγούμενης διαδικασίας επιστροφής 
του.
4. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανασταλεί κατ’εξαίρεση και προσωρινά σε 
ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος αίτησης 
ασύλου σε ένα από τα κράτη μέλη.

Or. it

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 148
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Οι αποφάσεις απομάκρυνσης επιβάλλουν 
απαγόρευση επανεισόδου επί πέντε έτη κατ’ 
ανώτατο όριο. 

1. Κατόπιν ατομικής εξέτασης, οι 
αποφάσεις απομάκρυνσης είναι δυνατόν να 
επιβάλλουν απαγόρευση επανεισόδου επί 
πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο. 
Οι αποφάσεις αυτές αιτιολογούνται και 

είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο 
προσφυγής. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή σχετικά με το άρθρο αυτό δεν σέβεται την αρχή της 
αναλογικότητας δεδομένου ότι προτείνει, η τελευταία να είναι συστηματική. Επίσης 
τροποποιείται προκειμένου να περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του, να αιτιολογούνται οι 
αποφάσεις και να παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής.

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 149
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Οι αποφάσεις απομάκρυνσης επιβάλλουν 
απαγόρευση επανεισόδου επί πέντε έτη κατ’ 
ανώτατο όριο.

1. Οι αποφάσεις απομάκρυνσης μπορούν να 
επιβάλλουν απαγόρευση επανεισόδου επί 
πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο.
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Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 150
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Οι αποφάσεις απομάκρυνσης επιβάλλουν 
απαγόρευση επανεισόδου επί πέντε έτη κατ’ 
ανώτατο όριο.

1. Οι αποφάσεις απομάκρυνσης μπορούν να 
επιβάλλουν απαγόρευση επανεισόδου επί 
πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις απομάκρυνσης καθώς και οι αποφάσεις επιστροφής μπορούν αλλά δεν 
επιβάλλουν αυτόματα απαγόρευση επανεισόδου.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 151
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Οι αποφάσεις απομάκρυνσης επιβάλλουν 
απαγόρευση επανεισόδου επί πέντε έτη κατ’ 
ανώτατο όριο. Οι αποφάσεις επιστροφής 
μπορεί να επιβάλουν ανάλογη απαγόρευση 
επανεισόδου.

1. Οι αποφάσεις απομάκρυνσης είναι 
δυνατόν να επιβάλλουν απαγόρευση 
επανεισόδου επί πέντε έτη κατ’ ανώτατο 
όριο ή μέχρις ότου ο πολίτης της τρίτης 
χώρας μπορέσει να αποδείξει τη 
δυνατότητα κανονικής παραμονής σε μια 
χώρα της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, η 
απαγόρευση επανεισόδου δεν θίγει το 
δικαίωμα του κάθε ατόμου να απολαμβάνει 
του δικαιώματος ασύλου και άλλων 
μορφών ανθρωπιστικής προστασίας 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Οι 
αποφάσεις επιστροφής μπορεί να επιβάλουν 
ανάλογη απαγόρευση επανεισόδου
διάρκειας άνω των πέντε ετών 
αποκλειστικά και μόνον όταν υφίστανται 
καταστάσεις κινδύνου για τη δημόσια τάξη 
και την εθνική ασφάλεια. .

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι διευκρινίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες. 

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 152
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 1, στοιχείο δ) και εδάφιο 2

(δ) αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη ή 
τη δημόσια ασφάλεια.

(δ) αποτελεί αποδεδειγμένη απειλή για τη 
δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.

Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
εκδοθεί για χρονικό διάστημα που 
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, εφόσον ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια 
τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.

Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
εκδοθεί για χρονικό διάστημα που 
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, εφόσον ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας 
αποτελεί αποδεδειγμένη σοβαρή απειλή για 
τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια απαγόρευση επανεισόδου θα πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται σε σχέση με μια 
αποδεδειγμένη απειλή χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο ερμηνείας.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 153
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 1, στοιχείο δ) και εδάφιο 2

(δ) αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη ή 
τη δημόσια ασφάλεια.

(δ) αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη ή 
τη δημόσια ασφάλεια.

Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
εκδοθεί για χρονικό διάστημα που 
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, εφόσον ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια 
τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.

Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
εκδοθεί για χρονικό διάστημα που 
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, μόνον εφόσον ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια 
τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση θεωρείται αναγκαία. 
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Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 154
Άρθρο 9, παράγραφος 3

3. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανακληθεί, ιδίως σε περιπτώσεις που ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας:

διαγράφεται

(α) αποτελεί αντικείμενο απόφασης 
επιστροφής ή απομάκρυνσης για πρώτη 
φορά·
(β) εμφανίστηκε ενώπιον προξενικής αρχής 
κράτους μέλους·
(γ) κατέβαλε όλα τα έξοδα της 
προηγούμενης διαδικασίας επιστροφής 
του.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα ανάκλησης της απαγόρευσης επανεισόδου πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση 
και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται ποτέ από τη δυνατότητα επιστροφής του κόστους επιβολής του 
μέτρου αυτού διότι τούτο θα ενθάρρυνε όσους διοργανώνουν περιπτώσεις παράνομης διέλευσης 
των συνόρων να απαιτούν απλώς περισσότερα χρήματα από υπηκόους τρίτων χωρών για την 
παράνομη διέλευση συνόρων, και με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να εξαγοράζουν 
οποιαδήποτε απαγόρευση εισόδου με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση υπηκόων τρίτων 
χωρών.

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 155
Άρθρο 9, παράγραφος 3

3. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανακληθεί, ιδίως σε περιπτώσεις που ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας:

3. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στην 
περίπτωση που ένας πρόσφυγας υποβάλει 
αίτηση για χορήγηση ασύλου ή άδειας 
παραμονής ή επανεγκατάστασης:

(α) αποτελεί αντικείμενο απόφασης 
επιστροφής ή απομάκρυνσης για πρώτη 
φορά·
(β) εμφανίστηκε ενώπιον προξενικής αρχής 
κράτους μέλους·
(γ) κατέβαλε όλα τα έξοδα της 
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προηγούμενης διαδικασίας επιστροφής 
του.

Or. en

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 156
Άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανακληθεί, ιδίως σε περιπτώσεις που ο 
συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας:

3. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, ιδίως σε 
περιπτώσεις που ο συγκεκριμένος υπήκοος 
τρίτης χώρας:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι συνδέεται σαφώς η άρση της απαγόρευσης επανεισόδου με την καταβολή των 
εξόδων θα είχε ως συνέπεια η διαδικασία επιστροφής να μπορούσε να καταλήξει σε μια θετική 
αναιτιολόγητη διάκριση υπέρ των πλέον εύπορων ατόμων, δηλαδή των πλούσιων μεσαζόντων. 
Μια αίτηση ακύρωσης της απαγόρευσης θα έπρεπε να είναι δυνατή στα μεθοριακά φυλάκια και 
τα προξενεία στο εξωτερικό και να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης του 
ενδιαφερομένου στη χώρα επιστροφής του.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 157
Άρθρο 9, παράγραφος 3, στοιχείο β α) (νέο)

β α) να απειλείται η ύπαρξη του λόγω 
μεταβολών στη χώρα επιστροφής του που 
συνεπάγονται για το άτομο αυτό τον 
κίνδυνο δίωξης·
η ακύρωση εκ μέρους ενός κράτους μέλους 
έχει ισχύ για το σύνολο της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι συνδέεται σαφώς η άρση της απαγόρευσης επανεισόδου με την καταβολή των 
εξόδων θα είχε ως συνέπεια η διαδικασία επιστροφής να μπορούσε να καταλήξει σε μια θετική 
αναιτιολόγητη διάκριση υπέρ των πλέον εύπορων ατόμων, δηλαδή των πλούσιων μεσαζόντων. 
Μια αίτηση ακύρωσης της απαγόρευσης θα έπρεπε να είναι δυνατή στα μεθοριακά φυλάκια και 
τα προξενεία στο εξωτερικό και να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης του 
ενδιαφερομένου στη χώρα επιστροφής του.
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Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 158
Άρθρο 9, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) κατέβαλε όλα τα έξοδα της 
προηγούμενης διαδικασίας επιστροφής 
του.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι συνδέεται σαφώς η άρση της απαγόρευσης επανεισόδου με την καταβολή των 
εξόδων θα είχε ως συνέπεια η διαδικασία επιστροφής να μπορούσε να καταλήξει σε μια θετική 
αναιτιολόγητη διάκριση υπέρ των πλέον εύπορων ατόμων, δηλαδή των πλούσιων μεσαζόντων. 
Μια αίτηση ακύρωσης της απαγόρευσης θα έπρεπε να είναι δυνατή στα μεθοριακά φυλάκια και 
τα προξενεία στο εξωτερικό και να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης του 
ενδιαφερομένου στη χώρα επιστροφής του.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 159
Άρθρο 9, παράγραφος 3, στοιχείο γ α) (νέο)

γ α) μετά από μεταβολές πολιτικού και 
οικονομικού χαρακτήρα που σημειώθηκαν 
η χώρα καταγωγής του κατά τη διάρκεια 
της περιόδου απαγόρευσης, μπορεί να είναι 
επιλέξιμο για κάθε μορφή διεθνούς 
προστασίας.

Or. it

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 160
Άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο 2 (νέο)

Μια απαγόρευση επανεισόδου μπορεί 
επίσης να ανακληθεί σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν άλλοι θετικοί λόγοι για την 
ανάκλησή της.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιθανότητα ανάκλησης θα πρέπει πάντοτε να αφήνεται ανοικτή σε θετικές αλλαγές στην 
κατάσταση ενός υπηκόου τρίτης χώρας όσον αφορά την επανείσοδό του στην ΕΕ.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 161
Άρθρο 9, παράγραφος 4

4. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανασταλεί κατ’εξαίρεση και προσωρινά σε 
ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

4. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανασταλεί σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις
στην περίπτωση που δεν υφίστανται πλέον 
συνθήκες κινδύνου για τη δημόσια τάξη 
και την εθνική ασφάλεια.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση φαίνεται πιο εύστοχη για τους σκοπούς της οδηγίας.

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 162
Άρθρο 9, παράγραφος 4

4. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανασταλεί κατ’εξαίρεση και προσωρινά σε 
ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

4. Η απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να 
ανασταλεί κατ’εξαίρεση και προσωρινά ή 
να ανακληθεί πλήρως σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφερθεί η πιθανότητα πλήρους ανάκλησης μιας απαγόρευσης επανεισόδου.

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 163
Άρθρο 9, παράγραφος 5

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος αίτησης 
ασύλου σε ένα από τα κράτη μέλη.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος αίτησης 
ασύλου ή άδειας παραμονής σε ένα από τα 
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κράτη μέλη. Το γεγονός ότι υπήκοος τρίτης 
χώρας υπόκειται σε απαγόρευση 
επανεισόδου δεν λαμβάνεται υπόψη στην 
αίτησή του για χορήγηση ασύλου ή για 
άδεια διαμονής.

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 164
Άρθρο 9, παράγραφος 5

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος αίτησης 
ασύλου σε ένα από τα κράτη μέλη.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος αίτησης 
ασύλου ή παροχής διεθνούς προστασίας σε 
ένα από τα κράτη μέλη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση φαίνεται πιο εύστοχη για τους σκοπούς της οδηγίας.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 165
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας και να μην 
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια 
καταναγκασμού. Εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του υπηκόου τρίτης χώρας.

1. Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη 
χρειασθεί ως έσχατη λύση να προσφύγουν 
σε αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας και να μην 
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια 
καταναγκασμού. Προς το συμφέρον του 
πολίτη της τρίτης χώρας ο οποίος αποτελεί 
το αντικείμενο μιας διαδικασίας 
απομάκρυνσης καθώς και προς το 
συμφέρον ο ασφαλείας που προβαίνει στην 
απομάκρυνση αυτή, τα αναγκαστικά αυτά 
μέτρα εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τα 
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θεμελιώδη δικαιώματα και με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του υπηκόου τρίτης χώρας και 
τις 20 κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά με την επιστροφή στις 
20-22 Οκτωβρίου 2004.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή στον εξαναγκασμό που δένει πρέπει να είναι συστηματική. Επιπλέον, στην 
περίπτωση που διαπιστώνονται τακτικά σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο ενεργειών απομάκρυνσης, καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ένας 
δεσμευτικός ευρωπαϊκός κώδικας συμπεριφοράς σχετικά με την προσφυγή στον εξαναγκασμό εκ 
μέρους των αρμόδιων αρχών που εκτελούν απελάσεις βασιζόμενος στα κείμενα που ενέκρινε 
τόσο ο ΟΗΕ όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 166
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας και να μην 
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια 
καταναγκασμού. Εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του υπηκόου τρίτης χώρας.

1. Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας και επ ουδενί να 
προβλέπουν την προσφυγή στον 
καταναγκασμό. Εφαρμόζονται λαμβάνοντας 
υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα και με 
σεβασμό της αξιοπρέπειας του υπηκόου 
τρίτης χώρας που πρέπει πάντοτε να 
ενημερώνεται, σε εύλογο χρόνο, σχετικά με 
τις διαδικασίες, τους τρόπους, τη 
διαδρομή και τον προορισμό της 
απομάκρυνσης. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση φαίνεται πιο εύστοχη για τους σκοπούς της οδηγίας.

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 167
Άρθρο 10, παράγραφος 1
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1. Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας και να μην 
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια 
καταναγκασμού. Εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του υπηκόου τρίτης χώρας.

1. Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας και να μην 
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια 
καταναγκασμού. Εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του υπηκόου τρίτης χώρας. Τα 
αναγκαστικά μέτρα χρησιμοποιούνται μόνο 
σε έσχατη ανάγκη και πρέπει να 
αποφεύγονται όταν απομακρύνονται 
ευάλωτα άτομα.

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 168
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας και να μην 
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια 
καταναγκασμού. Εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του υπηκόου τρίτης χώρας.

1. Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας και να μην 
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια 
καταναγκασμού. Εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του υπηκόου τρίτης χώρας και 
πρέπει να είναι ανοικτά σε επιμέρους και 
ανεξάρτητο έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφερθούν αποκλειστικά οι επιμέρους και ανεξάρτητοι έλεγχοι όταν γίνεται 
χρήση καταναγκασμού.



AM\630827EL.doc 61/90 PE 378.672v01-00

EL

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 169
Άρθρο 10, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης πρέπει 
να πραγματοποιούνται από ειδικά 
εκπαιδευμένους σε τέτοιες επιχειρήσεις 
αξιωματικούς, σε ένα σαφές νομικό 
πλαίσιο που θα προσδιορίζει επακριβώς τα 
μέσα και τους όρους της χρήσης 
καταναγκαστικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά 
επ' ουδενί πρέπει να συνίστανται σε μερική 
η ολική φραγή των αναπνευστικών, οδών 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασφυξία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον των αξιωματικών που προβαίνουν σε απομακρύνσεις, όπως και προς το 
συμφέρον των ατόμων που απελαύνονται, είναι απαραίτητη η δέουσα εκπαίδευση καθώς και 
σαφείς κανόνες.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 170
Άρθρο 10, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να 
υιοθετήσουν έναν κοινό μηχανισμό ελέγχου 
που θα επιτρέπει την πρόληψη των 
συλλογικών απελάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σχετικά με την 
απομάκρυνση και την απέλαση, και το 
άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου 4 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης προστασίας των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου που 
απαγορεύει τις απελάσεις αυτές, ιδιαίτερα 
κατά τη διοργάνωση κοινών πτήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός κοινού μηχανισμό ελέγχου των επιχειρήσεων απομάκρυνσης θα επέτρεπε να 
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υλοποιηθεί η δεδηλωμένη βούληση των κρατών μελών να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους βάσει 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επιστροφής.

Τροπολογία: Adeline Hazan, Martine Roure

Τροπολογία 171
Άρθρο 10, παράγραφος 1 γ (νέα)

1γ. Τα κράτη μέλη φροντίζουν να 
παρίστανται ΜΚΟ στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επιστροφής και ιδιαίτερα στις 
επιχειρήσεις απομάκρυνσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρουσία ΜΚΟ στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής αποτελεί ένδειξη της καλής θέλησης 
των κρατών μελών να εξασφαλίζουν μια επιστροφή με σεβασμό της αξιοπρέπειας των ατόμων 
που απομακρύνονται και με σεβασμό των διεθνών συμβάσεων. Το έργο τους είναι απαραίτητο 
για την καλή εξέλιξη της διαδικασίας, στο πλευρό των πολιτών τρίτων χωρών δεδομένου ότι 
που γνωρίζουν καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και μπορούν να τους βοηθήσουν 
συγκεκριμένα.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 172
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Κατά την εκτέλεση αποφάσεων 
απομάκρυνσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις διατάξεις ασφάλειας για την 
απομάκρυνση μέσω κοινών αεροπορικών 
πτήσεων, που επισυνάπτονται στην 
απόφαση 2004/573/EΚ.

2. Κατά την εκτέλεση αποφάσεων 
απομάκρυνσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις διατάξεις ασφάλειας για την 
απομάκρυνση μέσω κοινών αεροπορικών 
πτήσεων, που επισυνάπτονται στην 
απόφαση 2004/573/EΚ, αποφεύγοντας 
συλλογικές απομακρύνσεις και διαδικασίες 
απομάκρυνσης επισήμως ατομικές, που 
πραγματοποιούνται όμως με συλλογικά 
μέσα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση φαίνεται πιο εύστοχη για τους σκοπούς της οδηγίας.
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 173
Άρθρο 10, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Στην περίπτωση επιστροφής και 
προκειμένου να διασφαλίζεται και να 
ελέγχεται η κοινωνικοοικονομική 
επανένταξη του ατόμου που επιστρέφει στη 
χώρα καταγωγής, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο δράσης για 
συνεργασία, από κοινού με την κάθε τρίτη 
χώρα διασφαλίζοντας το σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
επαναπατριζομένου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την πολιτική επιστροφών της ΕΕ.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 174
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Οι αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης εκδίδονται εγγράφως. 

1. Οι αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης εκδίδονται εγγράφως, σε 
εύλογο χρόνο, κατόπιν επίσημης απόφασης 
της δικαστικής αρχής, με την υποχρεωτική 
παρουσία ενός συνηγόρου που φροντίζει 
για τα συμφέροντα του πολίτη της τρίτης 
χώρας. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την πολιτική επιστροφών της ΕΕ.
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Τροπολογία: Adeline Hazan, Martine Roure

Τροπολογία 175
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Οι αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης εκδίδονται εγγράφως. 

1. Οι αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης εκδίδονται εγγράφως, σε 
γλώσσα που κατανοεί ο πολίτης της τρίτης 
χώρας. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στη σχετική 
απόφαση να αναφέρονται οι νομικοί και 
πραγματικοί λόγοι και να ενημερώνεται 
γραπτώς ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη 
σχετική απόφαση να αναφέρονται οι νομικοί 
και πραγματικοί λόγοι και να ενημερώνεται 
γραπτώς ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας, είναι σημαντικό το άτομο το οποίο αφορά μια απόφαση 
επιστροφής/ απομάκρυνσης, να μπορεί να κατανοεί την απόφαση που λαμβάνεται έναντι αυτού. 
Είναι επίσης απαραίτητο η απόφαση να είναι αιτιολογημένη κάτι που δεν εξασφαλίζεται ότι 
συμβαίνει με τον όρο "μεριμνούν ώστε".

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 176
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Οι αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης εκδίδονται εγγράφως. 

1. Οι αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης καθώς και απαγορεύσεις 
επανεισόδου εκδίδονται εγγράφως, σε 
γλώσσα που ο ενδιαφερόμενος υπήκοος 
τρίτης χώρας καταλαβαίνει. 

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 177
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Οι αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης εκδίδονται εγγράφως. 

1. Οι αποφάσεις επιστροφής και 
απομάκρυνσης εκδίδονται και παρέχονται 
εγγράφως σε γλώσσα την οποία το άτομο 
το οποίο υπόκειται στις εν λόγω αποφάσεις 
γνωρίζει. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στη σχετική 
απόφαση να αναφέρονται οι νομικοί και 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στη σχετική 
απόφαση να αναφέρονται οι νομικοί και 
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πραγματικοί λόγοι και να ενημερώνεται
γραπτώς ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.

πραγματικοί λόγοι και να λαμβάνει γραπτώς 
ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας 
σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναπόφευκτο μια απόφαση επιστροφής ή μια διαταγή επιστροφής με σοβαρές συνέπειες 
για ένα άτομο να εκδίδεται σε γλώσσα την οποία καταλαβαίνει το άτομο. 

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 178
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 
ζητηθεί, γραπτή ή προφορική μετάφραση 
των βασικών σημείων της απόφασης 
επιστροφής και/ή απομάκρυνσης σε 
γλώσσα που εύλογα εικάζεται ότι κατανοεί 
ο υπήκοος τρίτης χώρας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στο άρθρο 11, παράγραφος 1, καθιστούν περιττή την παράγραφο 2.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 179
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 
ζητηθεί, γραπτή ή προφορική μετάφραση 
των βασικών σημείων της απόφασης 
επιστροφής και/ή απομάκρυνσης σε γλώσσα 
που εύλογα εικάζεται ότι κατανοεί ο 
υπήκοος τρίτης χώρας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 
ζητηθεί, γραπτή ή προφορική μετάφραση 
της απόφασης επιστροφής και/ή 
απομάκρυνσης σε γλώσσα που κατανοεί ο 
υπήκοος τρίτης χώρας και ο νομικός του 
εκπρόσωπος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να υφίστανται για την ορθή διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας.
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Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 180
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 
ζητηθεί, γραπτή ή προφορική μετάφραση 
των βασικών σημείων της απόφασης 
επιστροφής και/ή απομάκρυνσης σε γλώσσα 
που εύλογα εικάζεται ότι κατανοεί ο 
υπήκοος τρίτης χώρας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν γραπτή ή 
προφορική μετάφραση της απόφασης 
επιστροφής, απομάκρυνσης και/ή 
απαγόρευσης επανεισόδου σε γλώσσα που 
κατανοεί ο υπήκοος τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 181
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 
ζητηθεί, γραπτή ή προφορική μετάφραση 
των βασικών σημείων της απόφασης 
επιστροφής και/ή απομάκρυνσης σε γλώσσα 
που εύλογα εικάζεται ότι κατανοεί ο 
υπήκοος τρίτης χώρας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν γραπτή ή 
προφορική μετάφραση των βασικών 
σημείων της απόφασης επιστροφής και/ή 
απομάκρυνσης σε γλώσσα που ότι κατανοεί 
ο υπήκοος τρίτης χώρας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η γραπτή ή προφορική μετάφραση των βασικών σημείων της απόφασης επιστροφής και 
απομάκρυνσης πρέπει να εξασφαλίζεται και όχι μόνον κατόπιν αιτήματος. Τούτο είναι 
απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενδεχόμενης έφεσης καθώς και το ότι 
ο πολίτης της τρίτης χώρας έχει κατανοήσει τα στοιχεία που αιτιολογούν την απόφαση που 
ελήφθη έναντι αυτού, όπως επίσης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 182
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 
ζητηθεί, γραπτή ή προφορική μετάφραση 
των βασικών σημείων της απόφασης 
επιστροφής και/ή απομάκρυνσης σε γλώσσα 
που εύλογα εικάζεται ότι κατανοεί ο 
υπήκοος τρίτης χώρας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν γραπτή ή 
προφορική μετάφραση των βασικών 
σημείων της απόφασης επιστροφής και/ή 
απομάκρυνσης σε γλώσσα που εύλογα 
εικάζεται ότι κατανοεί ο υπήκοος τρίτης 
χώρας.
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Or. en

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 183
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου για να ζητήσει 
ακύρωση ή επανεξέταση της απόφασης 
επιστροφής και/ή απομάκρυνσης.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου για να ζητήσει 
ακύρωση ή επανεξέταση της απόφασης 
επιστροφής και/ή απομάκρυνσης, κράτησης 
ή απαγόρευσης της εκ νέου αποδοχής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κάθε άτομο που κρατείται πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει προσφυγή στο πλαίσιο της 
οποίας το δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τη νομιμότητα της κράτησης του και την 
ελευθέρωση του στην περίπτωση που η κράτηση είναι παράνομη.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η απαγόρευση της εκ νέου αποδοχής, δεδομένων των δραματικών 
συνεπειών που μπορεί να έχεις προσωπικό επίπεδο, θα έπρεπε να μπορεί να αποτελεί 
αντικείμενο προσφυγής.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 184
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου για να ζητήσει 
ακύρωση ή επανεξέταση της απόφασης 
επιστροφής και/ή απομάκρυνσης.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας και σε 
όλους τους πολίτες τρίτων χωρών, 
δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου για να ζητήσει 
ακύρωση ή επανεξέταση της απόφασης 
επιστροφής και/ή απομάκρυνσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή εμφανίζεται πειστικότερη.
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 185
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Το ένδικο μέσο έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα ή παρέχει στον υπήκοο τρίτης 
χώρας δικαίωμα να ζητήσει αναστολή της 
εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής ή 
απομάκρυνσης, η οποία, στην περίπτωση 
αυτή, αναβάλλεται έως ότου επιβεβαιωθεί 
ή δεν υπόκειται πλέον σε ένδικο μέσο με 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.

2. Το ένδικο μέσο έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ένδικο μέσο έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών και 
των επιπλέον δαπανών μιας διαταγής επιστροφής στην περίπτωση που αυτή ανακαλείται.

Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 186
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Το ένδικο μέσο έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα ή παρέχει στον υπήκοο τρίτης 
χώρας δικαίωμα να ζητήσει αναστολή της 
εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής ή 
απομάκρυνσης, η οποία, στην περίπτωση 
αυτή, αναβάλλεται έως ότου επιβεβαιωθεί ή 
δεν υπόκειται πλέον σε ένδικο μέσο με 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.

2. Η διαδικασία προσφυγής για υπηκόους 
τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
παρούσας οδηγίας έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα ή παρέχει στον υπήκοο τρίτης 
χώρας δικαίωμα να ζητήσει αναστολή της 
εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής ή 
απομάκρυνσης, η οποία, στην περίπτωση 
αυτή, αναβάλλεται έως ότου επιβεβαιωθεί ή 
δεν υπόκειται πλέον σε ένδικο μέσο με 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 12 έχουν την ίδια λογική με τις τροπολογίες στα άρθρα 6 και 7. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνοχή της κοινοτικής νομοθεσίας. Το άρθρο 13 του κώδικα 
συνόρων του Σένγκεν προβλέπει την άρνηση εισόδου και ορίζει ότι η διαδικασία προσφυγής δεν 
αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης περί άρνησης εισόδου. Τούτο σημαίνει ότι ένας 
υπήκοος τρίτης χώρας που δεν πληροί τους όρους εισόδου και παραμονής στο έδαφος κράτους 
μέλους δεν έχει το δικαίωμα εισόδου και η προσφυγή του δεν μπορεί να αναβάλλει την 
εφαρμογή της διαδικασίας. Με το προτεινόμενο κείμενο του άρθρου 12(2) οι υπήκοοι τρίτης 
χώρας που εισέρχονται παράνομα σε μία χώρα και δεν πληρούν τους όρους εισόδου και 
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παραμονής στο έδαφος ενός κράτους μέλους θα μπορούσαν να αναβάλλουν την εφαρμογή της 
διαδικασίας απομάκρυνσης καταθέτοντας αίτηση προσφυγής. Από νομική άποψη, πρόκειται για 
την ίδια κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν τους όρους εισόδου και 
παραμονής, αλλά η μεταχείρισή τους θα ήταν εντελώς διαφορετική. Επίσης, η παρούσα 
πρόταση θα ενθάρρυνε την παράνομη διέλευση συνόρων διότι οι παράνομοι μετανάστες θα 
είχαν με τον τρόπο αυτό περισσότερα δικαιώματα και συνεπώς μεγαλύτερες ευκαιρίες να 
καταχρώνται διαδικασίες για λόγους παράνομης εισόδου στη χώρα στόχου.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 187
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Το ένδικο μέσο έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα ή παρέχει στον υπήκοο τρίτης 
χώρας δικαίωμα να ζητήσει αναστολή της 
εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής ή 
απομάκρυνσης, η οποία, στην περίπτωση 
αυτή, αναβάλλεται έως ότου επιβεβαιωθεί ή 
δεν υπόκειται πλέον σε ένδικο μέσο με 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.

2. Το ένδικο μέσο την άμεση αναστολή της 
εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής ή 
απομάκρυνσης, η οποία, στην περίπτωση 
αυτή, αναβάλλεται έως ότου επιβεβαιωθεί ή 
δεν υπόκειται πλέον σε ένδικο μέσο με 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή εμφανίζεται πειστικότερη.

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 188
Άρθρο 12, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Οι διαταγές προσωρινής επιτήρησης 
αναφέρουν τους πραγματικούς και 
νομικούς λόγους και εκδίδονται ως 
χωριστή πράξη σε σχέση με την απόφαση 
επιστροφής και απομάκρυνσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτό αποτελεί γενικό κανόνα στο δημόσιο διοικητικό δίκαιο και αποτρέπει τις αυθαίρετες 
διαταγές και την αυτόματη έκδοση.

Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 189
Άρθρο 12, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Η διαδικασία προσφυγής για υπηκόους 
τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
παρούσας οδηγίας δεν αναστέλλει την 
εφαρμογή της απόφασης απομάκρυνσης.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 12 έχουν την ίδια λογική με τις τροπολογίες στα άρθρα 6 και 7. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνοχή της κοινοτικής νομοθεσίας. Το άρθρο 13 του κώδικα 
συνόρων του Σένγκεν προβλέπει την άρνηση εισόδου και ορίζει ότι η διαδικασία προσφυγής δεν 
αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης περί άρνησης εισόδου. Τούτο σημαίνει ότι ένας 
υπήκοος τρίτης χώρας που δεν πληροί τους όρους εισόδου και παραμονής στο έδαφος κράτους 
μέλους δεν έχει το δικαίωμα εισόδου και η προσφυγή του δεν μπορεί να αναβάλλει την 
εφαρμογή της διαδικασίας. Με το προτεινόμενο κείμενο του άρθρου 12(2) οι υπήκοοι τρίτης 
χώρας που εισέρχονται παράνομα σε μία χώρα και δεν πληρούν τους όρους εισόδου και 
παραμονής στο έδαφος ενός κράτους μέλους θα μπορούσαν να αναβάλλουν την εφαρμογή της 
διαδικασίας απομάκρυνσης καταθέτοντας αίτηση προσφυγής. Από νομική άποψη, πρόκειται για 
την ίδια κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν τους όρους εισόδου και 
παραμονής, αλλά η μεταχείρισή τους θα ήταν εντελώς διαφορετική. Επίσης, η παρούσα 
πρόταση θα ενθάρρυνε την παράνομη διέλευση συνόρων διότι οι παράνομοι μετανάστες θα 
είχαν με τον τρόπο αυτό περισσότερα δικαιώματα και συνεπώς μεγαλύτερες ευκαιρίες να 
καταχρώνται διαδικασίες για λόγους παράνομης εισόδου στη χώρα στόχου.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 190
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας τη 
δυνατότητα να ζητήσει νομικές συμβουλές, 
να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο και, εν 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
υποχρεωτικά όλες τις διαδικασίες στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας τη 
δυνατότητα να ζητήσει νομικές συμβουλές, 
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ανάγκη, να ζητήσει γλωσσική συνδρομή. 
Στα πρόσωπα που δεν έχουν επαρκείς 
πόρους εξασφαλίζεται νομική βοήθεια, 
εφόσον είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική πρόσβασή τους στη 
δικαιοσύνη.

να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο και, εν 
ανάγκη, να ζητήσει γλωσσική συνδρομή. 
Στα πρόσωπα που δεν έχουν επαρκείς 
πόρους εξασφαλίζεται νομική βοήθεια,.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή εμφανίζεται πειστικότερη.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 191
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας τη 
δυνατότητα να ζητήσει νομικές συμβουλές, 
να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο και, εν 
ανάγκη, να ζητήσει γλωσσική συνδρομή. 
Στα πρόσωπα που δεν έχουν επαρκείς 
πόρους εξασφαλίζεται νομική βοήθεια, 
εφόσον είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική πρόσβασή τους στη 
δικαιοσύνη.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας τη 
δυνατότητα να ζητήσει νομικές συμβουλές, 
να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο και να 
ζητήσει γλωσσική συνδρομή. Στα πρόσωπα 
που δεν έχουν επαρκείς πόρους 
εξασφαλίζεται νομική βοήθεια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να παρέχεται στα πρόσωπα που δεν διαθέτουν επαρκή μέσα, βοήθεια για την 
κάλυψη των δικαστικών και εσόδων, ανεξάρτητα από τα προγνωστικά για ευνοϊκή έκβαση. Η 
ανάγκη της οικονομικής αυτής στήριξης δεν μπορεί να αξιολογηθεί σοβαρά λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα ενδεχόμενα κατά τη διάρκεια εικασίες. Για το λόγο αυτό η εξακριβωμένη 
απουσία μέσων θα έπρεπε να συνεπάγεται τη χορήγηση δικαστικής του βοήθειας. 

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 192
Άρθρο 12, παράγραφος 3. α (νέα)
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3α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 
επανενσωμάτωση των πολιτών τρίτων 
χωρών οποίων η προσφυγή έχει γίνει 
αποδεκτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προσφυγών, παρά τον μη 
ανασταλτικό χαρακτήρα τους, είναι απαραίτητο να προβλέπεται ότι τα άτομα των οποίων η 
προσφυγή έχει γίνει αποδεκτή θα μπορούν να επαναπατρισθούν στο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος και τούτο σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 193
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι όροι 
παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών για 
τους οποίους έχει αναβληθεί η εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής ή που δεν μπορούν να 
απομακρυνθούν για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
οδηγίας, να μην είναι λιγότερο ευνοϊκοί από 
τους προβλεπόμενους στα άρθρα 7 έως 10, 
στο άρθρο 15 και στα άρθρα 17 έως 20 της 
οδηγίας 2003/9/EΚ.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι όροι 
παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών για 
τους οποίους έχει αναβληθεί η εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής ή που δεν μπορούν να 
απομακρυνθούν για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
οδηγίας, να μην είναι λιγότερο ευνοϊκοί από 
τους προβλεπόμενους στα άρθρα 7 έως 10, 
στο άρθρο 15 και στα άρθρα 17 έως 20 της 
οδηγίας 2003/9/EΚ. Σε κάθε περίπτωση, οι 
όροι αυτοί δεν μπορούν να συνίστανται σε 
στέρηση της ελευθερίας κυκλοφορίας ή σε 
διοικητική κράτηση.

Or. it

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 194
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι όροι 
παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών για 
τους οποίους έχει αναβληθεί η εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής ή που δεν μπορούν να 
απομακρυνθούν για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
οδηγίας, να μην είναι λιγότερο ευνοϊκοί από 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι όροι 
παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών για 
τους οποίους έχει αναβληθεί η εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής ή που δεν μπορούν να 
απομακρυνθούν για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
οδηγίας, να μην είναι λιγότερο ευνοϊκοί από 
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τους προβλεπόμενους στα άρθρα 7 έως 10, 
στο άρθρο 15 και στα άρθρα 17 έως 20 της 
οδηγίας 2003/9/EΚ.

τους προβλεπόμενους στα άρθρα 7 έως 10, 
στο άρθρο 15 και στα άρθρα 17 έως 20 της 
οδηγίας 2003/9/EΚ. Οι ίδιοι όροι
χορηγούνται σε υπηκόους τρίτης χώρας 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκούσιας 
αναχώρησης και στους υπηκόους τρίτης 
χώρας που αναμένουν την εκδίκαση 
προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 195
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι όροι 
παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών για 
τους οποίους έχει αναβληθεί η εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής ή που δεν μπορούν να 
απομακρυνθούν για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
οδηγίας, να μην είναι λιγότερο ευνοϊκοί από 
τους προβλεπόμενους στα άρθρα 7 έως 10, 
στο άρθρο 15 και στα άρθρα 17 έως 20 της 
οδηγίας 2003/9/EΚ.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι 
παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών για 
τους οποίους έχει αναβληθεί η εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής ή που δεν μπορούν να 
απομακρυνθούν για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
οδηγίας, να μην είναι λιγότερο ευνοϊκοί από 
τους προβλεπόμενους στα άρθρα 7 έως 10, 
στο άρθρο 15 και στα άρθρα 17 έως 20 της 
οδηγίας 2003/9/EΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στη συγκεκριμένη επίσης περίπτωση, ο όρος "εξασφαλίζουν" προτιμάται από τον όρο 
"μεριμνούν" προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός των ευνοϊκών όρων παραμονής στους 
πολίτες τρίτων χωρών η επιστροφή των οποίων αναβάλλεται.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 196
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γραπτή 
βεβαίωση ότι η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής έχει αναβληθεί για ορισμένο 
χρονικό διάστημα ή ότι η απόφαση 
απομάκρυνσης δεν θα εκτελεσθεί 

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε 
γλώσσα κατανοητή από τον ενδιαφερόμενο 
και το νομικό του πρόσωπο, γραπτή 
βεβαίωση ότι η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής έχει αναβληθεί για ορισμένο 
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προσωρινά. χρονικό διάστημα ή ότι η απόφαση 
απομάκρυνσης δεν θα εκτελεσθεί 
προσωρινά.

Or. it

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 197
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γραπτή 
βεβαίωση ότι η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής έχει αναβληθεί για ορισμένο 
χρονικό διάστημα ή ότι η απόφαση 
απομάκρυνσης δεν θα εκτελεσθεί 
προσωρινά.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε 
γλώσσα που κατανοούν, γραπτή βεβαίωση 
ότι η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
έχει αναβληθεί για ορισμένο χρονικό 
διάστημα ή ότι η απόφαση απομάκρυνσης 
δεν θα εκτελεσθεί προσωρινά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία 31 στο άρθρο 11 παράγραφος 1.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 198
Κεφάλαιο IV, τίτλος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΟΨΕΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια με της τροπολογίας 01.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 199
Άρθρο 14, τίτλος
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Προσωρινή κράτηση Κράτηση

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια με της τροπολογίας 01.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 200
Άρθρο 14

Προσωρινή κράτηση
1. Εφόσον υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής και ότι δεν θα 
αρκούσε η εφαρμογή λιγότερο αυστηρών 
μέτρων, όπως η τακτική εμφάνιση ενώπιον 
των αρχών, η κατάθεση χρηματικής 
εγγύησης, η παράδοση εγγράφων, η 
υποχρέωση παραμονής σε υποδεικνυόμενο 
μέρος ή άλλα μέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη θέτουν σε 
προσωρινή κράτηση τον υπήκοο τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει ή πρόκειται να 
εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης ή 
επιστροφής.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, κατά τον ίδιο 
τρόπο με τους πολίτες της Κοινότητας, δεν 
μπορούν να υπόκεινται σε υστέρηση της 
προσωπικής ελευθερίας η σε ποινή 
φυλάκισης για παράβαση διοικητικού
χαρακτήρα. Οι πολίτες τρίτων χωρών 
μπορούν να υπόκεινται σε προσωρινή 
κράτηση αποκλειστικά στην περίπτωση 
που υπόκεινται σε διοικητικές διαδικασίες 
για αδικήματα που έχουν διαπραχθεί στο 
έδαφος της ΕΕ και σε κάθε περίπτωση, με 
τις ίδιες νομικές και διαδικαστικές 
εγγυήσεις που προβλέπονται για τους 
πολίτες της ΕΕ.

2. Οι αποφάσεις προσωρινής κράτησης 
εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις μπορούν να 
εκδοθούν από τις διοικητικές αρχές· στην 
περίπτωση αυτή η απόφαση προσωρινής 
κράτησης επιβεβαιώνεται από τις 
δικαστικές αρχές εντός 72 ωρών από την 
έναρξη εφαρμογής του μέτρου. 
3. Οι αποφάσεις προσωρινής κράτησης 
επανεξετάζονται από τις δικαστικές αρχές 
τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
4. Η προσωρινή κράτηση μπορεί να 
παραταθεί από τις δικαστικές αρχές για έξι 
μήνες κατ’ανώτατο όριο.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Στην παρούσα κατάσταση, οι πολίτες των τρίτων χωρών και οι πολίτες της Κοινότητας 
απολαμβάνουν διαφορετικών εγγυήσεων. Πρέπει να επανεξισορροπηθεί η ανισότητα 
μεταχείρισης οποία υπόκεινται.

Τροπολογία: Edith Mastenbroek

Τροπολογία 201
Άρθρο 14, παράγραφος 1

1. Εφόσον υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής και ότι δεν θα 
αρκούσε η εφαρμογή λιγότερο αυστηρών 
μέτρων, όπως η τακτική εμφάνιση ενώπιον 
των αρχών, η κατάθεση χρηματικής 
εγγύησης, η παράδοση εγγράφων, η 
υποχρέωση παραμονής σε υποδεικνυόμενο 
μέρος ή άλλα μέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη θέτουν σε 
προσωρινή κράτηση τον υπήκοο τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει ή πρόκειται να 
εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης ή 
επιστροφής.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν υπό 
κράτηση υπήκοο τρίτης χώρας με 
απώτερο στόχο την απέλαση μόνο στις 
περιπτώσεις όπου το εν λόγω άτομο είναι
αντικείμενο διαταγής απομάκρυνσης ή 
απόφασης επιστροφής και στις 
περιπτώσεις όπου μια αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή έχει σοβαρές υπόνοιες ότι 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής και ότι δεν θα 
αρκούσε η εφαρμογή λιγότερο αυστηρών 
μέτρων, όπως η τακτική εμφάνιση ενώπιον 
των αρχών, η κατάθεση χρηματικής 
εγγύησης, η παράδοση εγγράφων, η 
υποχρέωση παραμονής σε υποδεικνυόμενο 
μέρος ή άλλα μέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου αυτού.

Or. en

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 202
Άρθρο 14, παράγραφος 1

1. Εφόσον υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής και ότι δεν θα 
αρκούσε η εφαρμογή λιγότερο αυστηρών 
μέτρων, όπως η τακτική εμφάνιση ενώπιον 
των αρχών, η κατάθεση χρηματικής 
εγγύησης, η παράδοση εγγράφων, η 
υποχρέωση παραμονής σε υποδεικνυόμενο 
μέρος ή άλλα μέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη θέτουν σε 
προσωρινή κράτηση τον υπήκοο τρίτης 

1. Εφόσον μια δικαστική αρχή ή μια 
αρμόδια διοίκηση έχουν σοβαρές υπόνοιες 
ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής και ότι δεν 
θα αρκούσε η εφαρμογή λιγότερο αυστηρών 
μέτρων, όπως η τακτική εμφάνιση ενώπιον 
των αρχών, η κατάθεση χρηματικής 
εγγύησης, η παράδοση εγγράφων, η 
υποχρέωση παραμονής σε υποδεικνυόμενο 
μέρος ή άλλα μέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη θέτουν σε 
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χώρας για τον οποίο έχει ή πρόκειται να 
εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης ή 
επιστροφής.

προσωρινή κράτηση τον υπήκοο τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει ή πρόκειται να 
εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης ή 
επιστροφής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια με της τροπολογίας 01.

Δεδομένου ότι πρόκειται για απόφαση στέρησης της ελευθερίας, φαίνεται απαραίτητο την 
απόφαση αυτή να λαμβάνει η αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 203
Άρθρο 14, παράγραφος 1

1. Εφόσον υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής και ότι δεν θα 
αρκούσε η εφαρμογή λιγότερο αυστηρών 
μέτρων, όπως η τακτική εμφάνιση ενώπιον 
των αρχών, η κατάθεση χρηματικής 
εγγύησης, η παράδοση εγγράφων, η 
υποχρέωση παραμονής σε υποδεικνυόμενο 
μέρος ή άλλα μέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη θέτουν σε 
προσωρινή κράτηση τον υπήκοο τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει ή πρόκειται να
εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης ή 
επιστροφής.

1. Εφόσον υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής και ότι δεν θα 
αρκούσε η εφαρμογή λιγότερο αυστηρών 
μέτρων, όπως η τακτική εμφάνιση ενώπιον 
των αρχών, η κατάθεση χρηματικής 
εγγύησης, η παράδοση εγγράφων, η 
υποχρέωση παραμονής σε υποδεικνυόμενο 
μέρος ή άλλα μέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θέσουν σε προσωρινή κράτηση τον υπήκοο 
τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί 
απόφαση απομάκρυνσης ή επιστροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει πάντοτε να έχουν τη δυνατότητα να μην θέτουν υπό κράτηση υπηκόους 
τρίτης χώρας για προσωπικούς λόγους. Επιπλέον, η κράτηση υπηκόου τρίτης χώρας ενώ 
εκκρεμεί μια τελική απόφαση σχετικά με τη διαμονή του είναι δυσανάλογη και περιττή.

Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 204
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Οι αποφάσεις προσωρινής κράτησης 
εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις μπορούν να 

2. Οι αποφάσεις προσωρινού περιορισμού 
της κυκλοφορίας εκδίδονται από τις 
δικαστικές αρχές. Σε επείγουσες 
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εκδοθούν από τις διοικητικές αρχές· στην 
περίπτωση αυτή η απόφαση προσωρινής 
κράτησης επιβεβαιώνεται από τις δικαστικές 
αρχές εντός 72 ωρών από την έναρξη 
εφαρμογής του μέτρου.

περιπτώσεις μπορούν να εκδοθούν από τις 
διοικητικές ή διοικητικές αρχές· στην 
περίπτωση αυτή η απόφαση προσωρινής 
κράτησης επιβεβαιώνεται από τις δικαστικές 
αρχές εντός 72 ωρών από την έναρξη 
εφαρμογής του μέτρου.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας αναφέρεται συχνά στις εθνικές νομοθεσίες, αλλά δεν ταυτίζεται 
με την κράτηση. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στοχεύει στη διασφάλιση της επιβολής
συγκεκριμένου μέτρου και δεν αποτελεί ποινή φυλάκισης. Η εφαρμογή του προτεινόμενου 
κειμένου θα κατέληγε σε υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις και ιδίως για τις δικαστικές 
αρχές εάν υποχρεούντο να εκδίδουν αποφάσεις για περιορισμό της κυκλοφορίας κάθε υπηκόου 
τρίτης χώρας κατά του οποίου θα προτείνονταν μια τέτοιου είδους απόφαση. Η δυνατότητα 
προσφυγής εξασφαλίζει επαρκή δικαστική προστασία. 

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 205
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Οι αποφάσεις προσωρινής κράτησης 
εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις μπορούν να 
εκδοθούν από τις διοικητικές αρχές· στην 
περίπτωση αυτή η απόφαση προσωρινής 
κράτησης επιβεβαιώνεται από τις δικαστικές 
αρχές εντός 72 ωρών από την έναρξη 
εφαρμογής του μέτρου.

2. Οι αποφάσεις κράτησης εκδίδονται από 
τις δικαστικές αρχές. Σε επείγουσες 
περιπτώσεις μπορούν να εκδοθούν από τις 
διοικητικές αρχές· στην περίπτωση αυτή η 
απόφαση κράτησης επιβεβαιώνεται από τις 
δικαστικές αρχές εντός 48 ωρών από την 
έναρξη εφαρμογής του μέτρου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια με της τροπολογίας 01.

Το χρονικό διάστημα των 72 ωρών χωρίς εμφάνιση ενώπιον δικαστή φαίνεται πολύ μεγάλο, 
δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρο στέρησης της ελευθερίας. Ένα χρονικό διάστημα 48 ωρών 
φαίνεται λογικότερο.

Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 206
Άρθρο 14, παράγραφος 3
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3. Οι αποφάσεις προσωρινής κράτησης 
επανεξετάζονται από τις δικαστικές αρχές 
τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

διαγράφεται

Or. sl

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας αναφέρεται συχνά στις εθνικές νομοθεσίες, αλλά δεν ταυτίζεται 
με την κράτηση. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στοχεύει στη διασφάλιση της επιβολής 
συγκεκριμένου μέτρου και δεν αποτελεί ποινή φυλάκισης. Η εφαρμογή του προτεινόμενου 
κειμένου θα κατέληγε σε υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις και ιδίως για τις δικαστικές 
αρχές εάν υποχρεούντο να εκδίδουν αποφάσεις για περιορισμό της κυκλοφορίας κάθε υπηκόου 
τρίτης χώρας κατά του οποίου θα προτείνονταν μια τέτοιου είδους απόφαση. Η δυνατότητα 
προσφυγής εξασφαλίζει επαρκή δικαστική προστασία.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 207
Άρθρο 14, παράγραφος 3

Οι αποφάσεις προσωρινής κράτησης 
επανεξετάζονται από τις δικαστικές αρχές 
τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Οι αποφάσεις κράτησης επανεξετάζονται 
από τις δικαστικές αρχές δύο φορές το μήνα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια με της τροπολογίας 01.

Θα έπρεπε να προβλέπεται ένα βραχύτερο χρονικό διάστημα όσον αφορά την κράτηση, γεγονός 
που συμβάλλει επίσης στο να ληφθεί καλύτερα υπόψη η ανάγκη μείωσης του χρόνου κράτησης 
των πολιτών τρίτων χωρών, δεδομένων των δαπανών που συνεπάγεται ένα τέτοιο μέτρο τόσο 
από υλικής όσο και από ψυχολογικής πλευράς.

Τροπολογία: Mihael Brejc

Τροπολογία 208
Άρθρο 14, παράγραφος 4

4. Η προσωρινή κράτηση μπορεί να 
παραταθεί από τις δικαστικές αρχές για έξι 
μήνες κατ’ανώτατο όριο. 

4. Ο προσωρινός περιορισμός της 
κυκλοφορίας μπορεί να παραταθεί από τις 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές για έξι 
μήνες κατ’ανώτατο όριο. 
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Or. sl

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας αναφέρεται συχνά στις εθνικές νομοθεσίες, αλλά δεν ταυτίζεται 
με την κράτηση. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στοχεύει στη διασφάλιση της επιβολής 
συγκεκριμένου μέτρου και δεν αποτελεί ποινή φυλάκισης. Η εφαρμογή του προτεινόμενου 
κειμένου θα κατέληγε σε υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις και ιδίως για τις δικαστικές 
αρχές εάν υποχρεούντο να εκδίδουν αποφάσεις για περιορισμό της κυκλοφορίας κάθε υπηκόου 
τρίτης χώρας κατά του οποίου θα προτείνονταν μια τέτοιου είδους απόφαση. Η δυνατότητα 
προσφυγής εξασφαλίζει επαρκή δικαστική προστασία.

Τροπολογία: Adeline Hazan, Martine Roure

Τροπολογία 209
Άρθρο 14, παράγραφος 4

4. Η προσωρινή κράτηση μπορεί να 
παραταθεί από τις δικαστικές αρχές για έξι 
μήνες κατ’ανώτατο όριο. 

4. Η κράτηση μπορεί να παραταθεί από τις 
δικαστικές αρχές για έξι μήνες κατ’ανώτατο 
όριο υπό την επιφύλαξη μιας βραχύτερης 
διάρκειας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια με της τροπολογίας 01.

Μια σταθερή διάρκεια έξι μηνών είναι υπερβολική και δεν αιτιολογείται παρά μόνον από την 
εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής πολιτικής απομάκρυνσης, γεγονός που δεν επαληθεύτηκε στις 
χώρες που εφαρμόζουν ήδη ένα τέτοιο μέτρο και για εκείνες που το υπερβαίνουν. Εξυπακούεται 
ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν βραχύτερη προκειμένου να λαμβάνονται η όψη το σημαντικό 
ανθρώπινο και οικονομικό κόστος που δημιουργούνται από μια πολύ μακρά περίοδο κράτησης. 
Τέλος, τα άτομα εν αναμονή απομάκρυνσης δεν πρέπει εξάλλου να καταβάλουν το τίμημα των 
διοικητικών δυσλειτουργιών που καθυστερούν την απομάκρυνσή τους (χορήγηση αδειών από 
τις προξενικές αρχές).

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 210
Άρθρο 14, παράγραφος 4

4. Η προσωρινή κράτηση μπορεί να 
παραταθεί από τις δικαστικές αρχές για έξι
μήνες κατ’ανώτατο όριο. 

4. Η προσωρινή κράτηση μπορεί να 
παραταθεί από τις δικαστικές αρχές για 
τρεις μήνες κατ’ανώτατο όριο. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα άτομα που αναμένουν απόφαση επιστροφής ή διαταγή επιστροφής δεν πρέπει να κρατούνται 
για περίοδο που υπερβαίνει τους 3 μήνες. 

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 211
Άρθρο 15, τίτλος

Όροι προσωρινής κράτησης Όροι κράτησης

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδια με της τροπολογίας 01.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 212
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών που τίθενται υπό 
προσωρινή κράτηση να έχουν ανθρώπινη 
και αξιοπρεπή μεταχείριση, με σεβασμό των 
θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και σύμφωνα 
με το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Εφόσον το 
ζητήσουν, μπορεί να τους επιτραπεί να 
έρθουν το ταχύτερο σε επαφή με τους 
νόμιμους αντιπροσώπους τους, τα μέλη της 
οικογένειάς τους και τις αρμόδιες 
προξενικές αρχές, καθώς και με σχετικές 
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών που τίθενται υπό 
προσωρινή κράτηση να έχουν ανθρώπινη 
και αξιοπρεπή μεταχείριση, με σεβασμό των 
θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και σύμφωνα 
με το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Οι όροι 
κράτησης παραμένουν υπό τον έλεγχο της 
δικαστικής αρχής. Μετά την άφιξή τους 
ενημερώνονται ότι μπορούν να έρθουν το 
ταχύτερο σε επαφή με τους νόμιμους 
αντιπροσώπους τους, τα μέλη της 
οικογένειάς τους και τις αρμόδιες 
προξενικές αρχές, καθώς και με σχετικές 
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο όρος "εξασφαλίζουν" είναι προτιμότερος του όρου "μεριμνούν" δεδομένου ότι πρόκειται για 
το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στα κέντρα κράτησης.

Η επαφή με τα κοντινά πρόσωπα και τους νομικούς εκπροσώπους πρέπει να εξασφαλίζεται από 
την άφιξη στα κέντρα κράτησης στην περίπτωση που οι κρατούμενοι του επιθυμούν και τούτο 
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προκειμένου να περιορίζεται ο επίπονος χαρακτήρας της κράτησης.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 213
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών που τίθενται υπό 
προσωρινή κράτηση να έχουν ανθρώπινη 
και αξιοπρεπή μεταχείριση, με σεβασμό των 
θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και σύμφωνα 
με το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Εφόσον το 
ζητήσουν, μπορεί να τους επιτραπεί να 
έρθουν το ταχύτερο σε επαφή με τους 
νόμιμους αντιπροσώπους τους, τα μέλη της 
οικογένειάς τους και τις αρμόδιες 
προξενικές αρχές, καθώς και με σχετικές 
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών που τίθενται υπό 
προσωρινή κράτηση να έχουν ανθρώπινη 
και αξιοπρεπή μεταχείριση, με σεβασμό των 
θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και σύμφωνα 
με το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Παρέχεται 
η δυνατότητα να έρθουν το ταχύτερο σε 
επαφή με τους νόμιμους αντιπροσώπους 
τους, τα μέλη της οικογένειάς τους και τις 
αρμόδιες προξενικές αρχές, καθώς και με 
σχετικές διεθνείς και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση φαίνεται αποτελεσματικότερη.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 214
Άρθρο 15, παράγραφος 2

2. Η προσωρινή κράτηση γίνεται σε ειδικές 
εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης. 
Εφόσον το κράτος μέλος δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει διαμονή σε ειδικές 
εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης και 
είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί 
σωφρονιστικό κατάστημα, μεριμνά για τον 
μόνιμο φυσικό διαχωρισμό των υπηκόων 
τρίτων χωρών υπό προσωρινή κράτηση 
από τους κρατούμενους του κοινού 
δικαίου.

2. Η προσωρινή κράτηση γίνεται σε ένα 
σωφρονιστικό κατάστημα.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας και τήρησης των τροποποιήσεων που έχουν ήδη προταθεί, η προσωρινή 
κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα. Δεν είναι δεκτές 
άλλες μορφές κράτησης.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 215
Άρθρο 15, παράγραφος 2

2. Η προσωρινή κράτηση γίνεται σε ειδικές 
εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης. 
Εφόσον το κράτος μέλος δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει διαμονή σε ειδικές 
εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης και 
είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί 
σωφρονιστικό κατάστημα, μεριμνά για τον 
μόνιμο φυσικό διαχωρισμό των υπηκόων 
τρίτων χωρών υπό προσωρινή κράτηση από 
τους κρατούμενους του κοινού δικαίου.

2. Η κράτηση γίνεται σε ειδικές 
εγκαταστάσεις κράτησης. Εφόσον το κράτος 
μέλος δεν μπορεί να εξασφαλίσει διαμονή 
σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης και είναι 
υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί 
σωφρονιστικό κατάστημα λόγω έλλειψης 
θέσεων στις ειδικές εγκαταστάσεις, 
εξασφαλίζει τον μόνιμο φυσικό διαχωρισμό 
των υπηκόων τρίτων χωρών υπό κράτηση 
από τους κρατούμενους του κοινού δικαίου
ακόμη και κατά τις ώρες αναψυχής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Απόλυτος κανόνας πρέπει να είναι η κράτηση σε ειδικές εγκαταστάσεις.

Η κράτηση της ένα σωφρονιστικό κατάστημα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση και τούτο 
προκειμένου να περιορίζεται ο τραυματικός χαρακτήρας της κράτησης και να αποφεύγεται η 
ανάμειξη εγκληματιών με ξένους. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται σωφρονιστικά 
καταστήματα τούτο πρέπει να γίνεται εξασφαλίζοντας τον αυστηρό διαχωρισμό των 
κρατουμένων από τους κρατούμενους κοινού ποινικού δικαίου.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 216
Άρθρο 15, παράγραφος 3

3. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι ανήλικοι να μην 
τίθενται σε προσωρινή κράτηση σε συνήθη 
σωφρονιστικά καταστήματα. Οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι διαχωρίζονται από 

3. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων. Τα 
ευάλωτα άτομα επ' ουδενί πρέπει να 
κρατούνται.
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τους ενήλικες, εκτός εάν κρίνεται ότι αυτό 
είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αποδεκτή η κράτηση ευάλωτων ατόμων γιατί τούτο έρχεται σε αντίθεση με το 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 217
Άρθρο 15, παράγραφος 3

3. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι ανήλικοι να μην 
τίθενται σε προσωρινή κράτηση σε συνήθη 
σωφρονιστικά καταστήματα. Οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι διαχωρίζονται από 
τους ενήλικες, εκτός εάν κρίνεται ότι αυτό 
είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

3. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι ανήλικοι να μην 
τίθενται σε προσωρινή κράτηση σε συνήθη 
σωφρονιστικά καταστήματα. Οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι διαχωρίζονται από 
τους ενήλικες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα είναι ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να τίθεται σε προσωρινή κράτηση.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 218
Άρθρο 15, παράγραφος 3

3. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι ανήλικοι να μην 
τίθενται σε προσωρινή κράτηση σε συνήθη 
σωφρονιστικά καταστήματα. Οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι διαχωρίζονται από 
τους ενήλικες, εκτός εάν κρίνεται ότι αυτό 
είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

3. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι ανήλικοι να μην 
τίθενται ποτέ σε προσωρινή κράτηση σε 
συνήθη σωφρονιστικά καταστήματα. Οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν διαχωρίζονται 
από τους ενήλικες, εκτός εάν κρίνεται ότι 
αυτό είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Or. it
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 219
Άρθρο 15, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα στις διεθνείς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις να επισκέπτονται 
τις εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης και 
να αξιολογούν τους όρους προσωρινής 
κράτησης. Οι επισκέψεις αυτές μπορεί να 
υπόκεινται στη χορήγηση σχετικής άδειας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα στις διεθνείς όπως η ACNUR
και μη κυβερνητικές οργανώσεις, στους 
διεθνείς εκπροσώπους και τα όργανα 
ενημέρωσης να επισκέπτονται πάντοτε τις 
εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης και να 
αξιολογούν τους όρους προσωρινής 
κράτησης. Οι επισκέψεις αυτές μπορεί να
ρυθμίζονται εις τρόπον ώστε να μη θίγουν 
το δικαίωμα των κρατουμένων στον 
ιδιωτικό βίο και δεν υπόκεινται σε 
περιορισμούς που μπορούν να εμποδίσουν 
την πραγματική γνώση, εκ μέρους της 
κοινής γνώμης, των συνθηκών κράτησης .

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διαχείρισης των πολιτικών 
μετανάστευσης της ΕΕ.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 220
Άρθρο 15, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα στις διεθνείς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις να επισκέπτονται 
τις εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης 
και να αξιολογούν τους όρους προσωρινής 
κράτησης. Οι επισκέψεις αυτές μπορεί να 
υπόκεινται στη χορήγηση σχετικής άδειας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στις 
διαπιστευμένες διεθνείς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις πρόσβαση και 
δικαίωμα εργασίας στις εγκαταστάσεις 
κράτησης και το να αξιολογούν τους όρους 
κράτησης και να παρέχουν βοήθεια στους 
κρατούμενους με σεβασμό των διεθνών και 
εθνικών κανόνων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρουσία των ΜΚΟ χαίρει εκτίμησης στις εγκαταστάσεις κράτησης δεδομένης της εμπειρίας 
τους στο πλευρό των μεταναστών. Εξάλλου, μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα τις ανάγκες 
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των ατόμων που κρατούνται στις εγκαταστάσεις αυτές.

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 221
Άρθρο 15, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα στις διεθνείς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις να επισκέπτονται 
τις εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης και 
να αξιολογούν τους όρους προσωρινής 
κράτησης. Οι επισκέψεις αυτές μπορεί να 
υπόκεινται στη χορήγηση σχετικής άδειας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα στις διεθνείς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις να επισκέπτονται 
τις εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης και 
να αξιολογούν τους όρους προσωρινής 
κράτησης. Οι επισκέψεις αυτές μπορεί να 
υπόκεινται στη χορήγηση σχετικής άδειας.

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 222
Άρθρο 15, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Το συμφέρον του παιδιού 
διασφαλίζεται από το κατάλληλο τμήμα 
κοινωνικών υπηρεσιών ή από συνήγορο ο 
οποίος διορίζεται όχι αργότερα από το 
χρόνο της έκδοσης της προσωρινής 
διαταγής κράτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 223
Άρθρο 16, εδάφιο 1

Εφόσον υπήκοος τρίτης χώρας που δεν 
πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
εισόδου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 
της σύμβασης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας Σένγκεν, και έναντι του οποίου 
έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής ή 
απομάκρυνσης σε κράτος μέλος ("το πρώτο 
κράτος μέλος"), συλλαμβάνεται στο έδαφος 
άλλου κράτους μέλους ("το δεύτερο κράτος 

Εφόσον υπήκοος τρίτης χώρας που δεν 
πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
εισόδου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 
της σύμβασης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας Σένγκεν, και έναντι του οποίου 
έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής ή 
απομάκρυνσης σε κράτος μέλος ("το πρώτο 
κράτος μέλος"), συλλαμβάνεται στο έδαφος 
άλλου κράτους μέλους ("το δεύτερο κράτος 
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μέλος"), το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να 
λάβει ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

μέλος"), το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να 
λάβει ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

Or. it

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 224
Άρθρο 16, στοιχείο (α)

(α) να αναγνωρίσει την απόφαση 
επιστροφής ή απομάκρυνσης που 
εκδόθηκε από το πρώτο κράτος μέλος και 
να την εκτελέσει· στην περίπτωση αυτή τα 
κράτη μέλη καταβάλουν αμοιβαίες 
αποζημιώσεις για τυχόν οικονομικές 
ανισορροπίες που μπορεί να προκληθούν, 
εφαρμόζοντας κατ’αναλογία την απόφαση 
2004/191/EΚ του Συμβουλίου· 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 225
Άρθρο 16, στοιχείο (α)

(α) να αναγνωρίσει την απόφαση 
επιστροφής ή απομάκρυνσης που εκδόθηκε 
από το πρώτο κράτος μέλος και να την 
εκτελέσει· στην περίπτωση αυτή τα κράτη 
μέλη καταβάλουν αμοιβαίες αποζημιώσεις 
για τυχόν οικονομικές ανισορροπίες που 
μπορεί να προκληθούν, εφαρμόζοντας 
κατ’αναλογία την απόφαση 2004/191/EΚ 
του Συμβουλίου· 

(α) να αναγνωρίσει, στην περίπτωση που 
έχει ήδη εγκριθεί η απόφαση για την 
αμοιβαία αναγνώριση των αδειών 
παραμονής μεταξύ των κρατών της ΕΕ,
την απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης 
που εκδόθηκε από το πρώτο κράτος μέλος 
και να την εκτελέσει· στην περίπτωση αυτή 
τα κράτη μέλη καταβάλουν αμοιβαίες 
αποζημιώσεις για τυχόν οικονομικές 
ανισορροπίες που μπορεί να προκληθούν, 
εφαρμόζοντας κατ’αναλογία την απόφαση 
2004/191/EΚ του Συμβουλίου· 

Or. it
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Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 226
Άρθρο 17, εδάφιο 2

Η Επιτροπή θα υποβάλει την πρώτη της 
έκθεση το αργότερο σε τέσσερα χρόνια μετά 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή θα υποβάλει την πρώτη της 
έκθεση το αργότερο σε δύο χρόνια μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 και στη συνέχεια ανά διετία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του σημαντικού μέτρου που αποτελεί η παρούσα οδηγία και των επιπτώσεών της σε 
σημαντικό αριθμό ατόμων, είναι σημαντική μια αξιολόγηση σε βραχύτερα χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 227
Άρθρο 17, εδάφιο 2 α (νέο)

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων θα έπρεπε να αποδώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασμό των 
προβλεπομένων από την οδηγία αυτή 
διατάξεων κατά την εφαρμογή της από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το θέμα του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των πολυάριθμων διεθνών 
συμβάσεων τίθεται επί τάπητος στην οδηγία αυτή και αξίζει κάθε προσοχή εκ μέρους της 
μελλοντικής ευρωπαϊκής υπηρεσίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία: Adeline Hazan

Τροπολογία 228
Άρθρο 17, εδάφιο 2 β (νέο)

Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να 
συμφωνήσουν σχετικά με την πρόβλεψη 
ενός Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που θα 
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επιλέγεται μεταξύ των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που θα 
είναι επιφορτισμένος με την αξιολόγηση 
του τρόπου με τον οποίον ασκούνται 
πράγματι οι μορφές προστασίας που 
διασφαλίζονται από το μέτρο αυτό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα απεκόμιζαν μόνον κέρδος από έναν Ευρωπαίο διαμεσολαβητή που θα 
επιλέγεται μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που θα εξασφαλίζει τον πλήρη 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών.

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 229
Άρθρο 17, εδάφιο 2 α (νέο)

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των 
επιπτώσεων της πολιτικής της επιστροφής 
στα ενδιαφερόμενα άτομα καθώς και στη 
χώρα ή στην κοινωνία στην οποία 
επιστρέφουν, όλες οι επιστροφές 
καταγράφονται και παρακολουθούνται με 
απώτερο στόχο την κατάρτιση 
στατιστικών σύμφωνα με [Κανονισμός ... 
της ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τα στατιστικά 
στοιχεία της Κοινότητας για τη 
μετανάστευση και τη διεθνή προστασία].

Or. en

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 230
Άρθρο 18, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία εντός [24 μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης] το αργότερο. Κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία εντός [18 μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης] το αργότερο. Κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων 



PE 378.672v01-00 90/90 AM\630827EL.doc

EL

καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των 
διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των 
διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Or. en


	630827el.doc

