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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 46
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Onderkend wordt dat het rechtmatig 
is voor staten om mensen te verplichten 
terug te keren. Voorwaarde hiervoor is dat 
er billijke en efficiënte asielstelsels zijn, die 
het beginsel van non-refoulement volledig 
respecteren.

Or. en

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 47
Overweging 1 bis (nieuw)
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(1 bis) Deze verplichting wordt vaak niet 
geëerbiedigd, waarbij sommige Europese 
landen de afgelopen jaren 
terugkeerprocedures hebben gehanteerd 
die niet in overeenstemming zijn met de 
mensenrechten en het Verdrag van Genève, 
en zich niet aan het beginsel van non-
refoulement hebben gehouden.

Or. it

Motivering

Het grote aantal klachten over onregelmatigheden bij de identificatie en het vasthouden van 
immigranten en over de terugkeerprocedures duidt op niet-eerbiediging van de beloften die 
tijdens de Europese Raad van Brussel van 4 en 5 november 2004 zijn gedaan.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 48
Overweging 2

(2) Er moeten duidelijke, transparante en 
eerlijke regels worden vastgesteld, zodat in 
het kader van een gedegen migratiebeleid 
een doeltreffend terugkeerbeleid kan worden 
gevoerd. 

(2) Er moeten duidelijke, transparante en 
eerlijke regels worden vastgesteld, zodat in 
het kader van een gedegen migratiebeleid,
waarbij eerst voor communautaire 
wetgeving inzake legale en economische 
migratie en voor de harmonisatie van de 
procedures voor het toekennen en het 
intrekken van het asielrecht wordt gezorgd 
en pas daarna terugkeerprocedures worden 
vastgesteld, een doeltreffend terugkeerbeleid 
kan worden gevoerd.

Or. it

Motivering

Voordat een Europees terugkeerbeleid wordt geformuleerd, moet de Unie een 
wetgevingskader creëren voor legale vormen van migratie naar haar grondgebied.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 49
Overweging 4
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(4) De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
door middel van een eerlijke en transparante 
procedure een einde wordt gemaakt aan 
illegaal verblijf.

(4) De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
door middel van een eerlijke en transparante 
procedure een einde wordt gemaakt aan 
illegaal verblijf; eerst dient evenwel actie 
aan de bron te worden ondernomen om 
gedwongen illegale binnenkomst (vanwege 
het ontbreken van legale mogelijkheden) te 
voorkomen, en wel zo dat het meest 
gangbare traject van het verwerven van het 
legale verblijfsrecht via door de lidstaten 
getroffen regulariseringsmaatregelen 
verloopt.

Or. it

Motivering

Regularisering is slechts een ad hocmaatregel in reactie op noodsituaties in het kader van 
nationaal immigratiebeleid. Het is geen langetermijnoplossing voor een breder probleem, te 
weten migratiebeleid gezien vanuit een Europees perspectief. De toevoeging wordt 
voorgesteld in verband met de noodzaak beter in te spelen op de benadering van immigratie 
in de lidstaten op dit moment.

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez

Amendement 50
Overweging 4

(4) De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
door middel van een eerlijke en transparante 
procedure een einde wordt gemaakt aan 
illegaal verblijf.

(4) (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie).

Or. es

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 51
Overweging 5

(5) Als algemeen beginsel dient een (5) Als algemeen beginsel dient een 
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geharmoniseerde procedure in twee fasen te 
worden toegepast, waarbij eerst een 
terugkeerbesluit wordt genomen en 
vervolgens, indien nodig, een 
uitzettingsbevel wordt uitgevaardigd. Om te 
voorkomen dat procedures te veel tijd in 
beslag nemen, moeten de lidstaten echter 
de mogelijkheid hebben om het 
terugkeerbesluit en het uitzettingsbevel in 
een enkele beslissing te bundelen.

geharmoniseerde procedure in twee fasen te 
worden toegepast, waarbij eerst een 
terugkeerbesluit wordt genomen en 
vervolgens, indien nodig, een 
uitzettingsbevel wordt uitgevaardigd. 

Or. it

Motivering
Terugkeerbesluiten en uitzettingsmaatregelen moeten apart worden genomen.

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 52
Overweging 6

(6) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het de terugkeerprocedure 
ondermijnt, verdient zelfstandige terugkeer 
de voorkeur boven gedwongen terugkeer en 
dient een termijn voor zelfstandige terugkeer 
te worden toegekend.

(6) Zelfstandige terugkeer de voorkeur 
boven gedwongen terugkeer en dient een 
termijn voor zelfstandige terugkeer te 
worden toegekend.

Or. en

Motivering

De tekst is onduidelijk en dient voornamelijk betrekking te hebben op zelfstandige terugkeer.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 53
Overweging 6

(6) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het de terugkeerprocedure 
ondermijnt, verdient zelfstandige terugkeer 
de voorkeur boven gedwongen terugkeer en 
dient een termijn voor zelfstandige terugkeer 

(6) Zelfstandige terugkeer verdient altijd de 
voorkeur boven gedwongen terugkeer en 
dient een termijn voor zelfstandige terugkeer 
te worden toegekend.
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te worden toegekend.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk expliciet aan te geven dat zelfstandige terugkeer altijd de voorkeur verdient 
boven gedwongen terugkeer.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 54
Overweging 7

(7) Er dienen gemeenschappelijke wettelijke 
minimumwaarborgen te worden vastgesteld 
voor terugkeerbesluiten en 
uitzettingsbevelen, teneinde de belangen van 
de betrokkenen te beschermen.

(7) Er dienen gemeenschappelijke wettelijke 
minimumwaarborgen te worden vastgesteld 
voor terugkeerbesluiten en 
uitzettingsbevelen, teneinde de belangen van 
de betrokkenen te beschermen. Deze 
richtlijn treedt derhalve in werking na de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
wettelijke minimumwaarborgen in verband 
met terugkeerprocedures die in alle 
lidstaten van toepassing zijn.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk te wijzen op de noodzaak van het vaststellen van gemeenschappelijke 
wettelijke minimumwaarborgen in verband met terugkeer- en uitzettingsprocedures als basis 
voor de uitvoering van de richtlijn.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 55
Overweging 8

(8) Er dient een regeling te worden getroffen 
voor personen die illegaal in de Unie 
verblijven maar (nog) niet kunnen worden 
uitgezet. Er dienen minimumnormen voor de 
verblijfsomstandigheden van deze personen 
te worden vastgesteld, op basis van de 
bepalingen van Richtlĳn 2003/9/EG van de 

(8) Er dient een regeling te worden getroffen 
voor personen die illegaal in de Unie 
verblijven maar (nog) niet kunnen worden 
uitgezet. Er dienen minimumnormen voor de 
verblijfsomstandigheden van deze personen 
te worden vastgesteld, op basis van de 
bepalingen van Richtlĳn 2003/9/EG van de 
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Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling 
van minimumnormen voor de opvang van 
asielzoekers in de lidstaten.

Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling 
van minimumnormen voor de opvang van 
asielzoekers in de lidstaten. Dergelijke 
minimumnormen moeten worden 
vastgesteld vóór de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk te wijzen op de noodzaak van het vaststellen van gemeenschappelijke 
wettelijke minimumwaarborgen in verband met terugkeer- en uitzettingsprocedures als basis 
voor de uitvoering van de richtlijn.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 56
Overweging 9

(9) Het gebruik van dwangmaatregelen dient
uitdrukkelijk te worden gekoppeld aan het 
evenredigheidsbeginsel en er dienen 
minimumwaarborgen voor de toepassing van
gedwongen terugkeer te worden vastgesteld, 
op basis van Beschikking 2004/573/EG van 
de Raad van 29 april 2004 inzake het 
organiseren van gezamenlijke vluchten 
voor de verwijdering van onderdanen van 
derde landen tegen wie individuele 
verwijderingsmaatregelen zijn genomen 
van het grondgebied van twee of meer 
lidstaten.

(9) Het gebruik van dwangmaatregelen moet
uitdrukkelijk worden gekoppeld aan het 
evenredigheidsbeginsel en er dienen vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
minimumwaarborgen voor de toepassing van 
gedwongen terugkeer te worden vastgesteld 

Or. it

Motivering

Er kan niet in het gebruik van dwangmaatregelen worden voorzien, tenzij er 
minimumwaarborgen zijn vastgesteld.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 57
Overweging 10
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(10) Het effect van nationale 
terugkeermaatregelen moet een Europese 
dimensie krijgen door middel van een 
inreisverbod dat de betrokkene de toegang 
tot het grondgebied van alle lidstaten 
ontzegt.

(10) Het effect van nationale 
terugkeermaatregelen moet een Europese 
dimensie krijgen door middel van een 
inreisverbod dat de betrokkene de toegang 
tot het grondgebied van alle lidstaten 
ontzegt, na de ontwikkeling van een 
communautair beleid inzake legale 
immigratie dat de procedures voor toegang 
tot de EU harmoniseert.

De duur van het inreisverbod dient per geval 
te worden bepaald aan de hand van de 
omstandigheden en mag normaliter niet 
langer zijn dan 5 jaar. In geval van een 
ernstige bedreiging van de openbare orde of 
de openbare veiligheid moeten de lidstaten 
een inreisverbod voor een langere periode 
kunnen opleggen.

De duur van het inreisverbod dient per geval 
te worden bepaald aan de hand van de 
omstandigheden. In geval van een ernstige 
bedreiging van de openbare orde of de 
openbare veiligheid moeten de lidstaten een 
inreisverbod voor een langere periode 
kunnen opleggen.

Or. it

Motivering

Voordat een Europees terugkeerbeleid wordt geformuleerd, moet de Unie een 
wetgevingskader creëren voor legale vormen van migratie naar haar grondgebied.

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 58
Overweging 10

(10) Het effect van nationale 
terugkeermaatregelen moet een Europese 
dimensie krijgen door middel van een 
inreisverbod dat de betrokkene de toegang 
tot het grondgebied van alle lidstaten 
ontzegt.

(10) Het effect van nationale 
terugkeermaatregelen moet een Europese 
dimensie krijgen door middel van een 
inreisverbod dat de betrokkene de toegang 
tot het grondgebied van alle lidstaten 
ontzegt, maar alleen in uitzonderlijke 
gevallen.

De duur van het inreisverbod dient per geval 
te worden bepaald aan de hand van de 
omstandigheden en mag normaliter niet 
langer zijn dan 5 jaar. In geval van een 
ernstige bedreiging van de openbare orde of 
de openbare veiligheid moeten de lidstaten 
een inreisverbod voor een langere periode 
kunnen opleggen.

De duur van het inreisverbod dient per geval 
te worden bepaald aan de hand van de 
omstandigheden en mag normaliter niet 
langer zijn dan 5 jaar. In geval van een, 
bewezen, ernstige bedreiging van de 
openbare orde of de openbare veiligheid 
moeten de lidstaten een inreisverbod voor 
een langere periode kunnen opleggen.
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Or. en

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 59
Overweging 11

(11) Het gebruik van
vreemdelingenbewaring moet worden 
beperkt en in overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel. 
Vreemdelingenbewaring mag alleen worden 
toegepast indien dit nodig is om te 
voorkomen dat de betrokkene onderduikt 
en minder dwingende maatregelen niet 
afdoende zouden zijn.

(11) Het vasthouden moet worden beperkt 
en in overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel. Vasthouden mag 
alleen worden toegepast met het oog op het 
organiseren van de uitzetting indien minder 
dwingende maatregelen niet afdoende 
zouden zijn.

Or. fr

Motivering

De term 'vreemdelingenbewaring' is in dit verband niet correct. In feite gaat het, gezien het 
vrijheidsberovende karakter van de maatregel, om vasthouden. Gezien de duur van de 
maatregel, tot zes maanden, vervalt ook het tijdelijke karakter van bewaring. Deze 
terminologische aanpassing betreft ook het hele hoofdstuk IV.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 60
Overweging 11

(11) Het gebruik van 
vreemdelingenbewaring moet worden 
beperkt en in overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel. 
Vreemdelingenbewaring mag alleen worden 
toegepast indien dit nodig is om te 
voorkomen dat de betrokkene onderduikt en 
minder dwingende maatregelen niet 
afdoende zouden zijn.

(11) Het gebruik van 
vreemdelingenbewaring moet worden 
beperkt tot illegale immigranten die het 
onderwerp zijn van een rechtzaak of een 
onderzoek in verband met niet-
administratieve strafbare feiten en in 
overeenstemming zijn met het 
evenredigheidsbeginsel. 
Vreemdelingenbewaring mag alleen worden 
toegepast indien dit nodig is om te 
voorkomen dat de betrokkene onderduikt en 
minder dwingende maatregelen niet 
afdoende zouden zijn.
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Or. it

Motivering

Vreemdelingenbewaring moet niet aan administratieve strafbare feiten worden gekoppeld.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 61
Overweging 12

(12) Er dient een regeling te worden 
getroffen voor gevallen waarin een 
onderdaan van een derde land tegen wie 
door een van de lidstaten een 
uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd, wordt aangehouden op het 
grondgebied van een andere lidstaat.

(12) Er dient een regeling te worden 
getroffen voor gevallen waarin een 
onderdaan van een derde land tegen wie 
door een van de lidstaten een 
uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd, wordt aangehouden op het 
grondgebied van een andere lidstaat. Deze 
procedure treedt slechts in werking na de 
harmonisatie van de procedures voor 
wederzijdse erkenning door alle lidstaten 
van de reis- en verblijfstitels.

Or. it

Motivering

Voordat een Europees terugkeerbeleid wordt geformuleerd, moet de Unie een 
wetgevingskader creëren voor legale vormen van migratie naar haar grondgebied.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 62
Overweging 15

(15) De lidstaten dienen snel toegang te 
hebben tot informatie over 
terugkeerbesluiten, uitzettingsbevelen en 
inreisverboden die door de lidstaten zijn 
uitgevaardigd. Deze informatie-uitwisseling 
dient te gebeuren overeenkomstig 
[Besluit/Verordening … betreffende de 
instelling, de werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede 
generatie (SIS II)] .

(15) De lidstaten dienen snel toegang te 
hebben tot informatie over 
terugkeerbesluiten, uitzettingsbevelen en 
inreisverboden die door de lidstaten zijn 
uitgevaardigd. Deze informatie-uitwisseling, 
gebaseerd op volledige eerbiediging van het 
recht op privacy en bescherming van 
persoonsgegevens, dient te gebeuren 
overeenkomstig [Besluit/Verordening … 
betreffende de instelling, de werking en het 
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gebruik van het Schengeninformatiesysteem 
van de tweede generatie (SIS II)] . De 
toegang tot en het gebruik van dergelijke 
informatie dient afhankelijk te zijn van 
toestemming van de justitiële autoriteiten 
en beperkt te zijn tot de doelstellingen van 
deze richtlijn.

Or. it

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 63
Overweging 16

(16) Daar de doelstellingen van deze 
richtlijn, namelijk het vaststellen van 
gemeenschappelijke regels voor terugkeer, 
uitzetting, het gebruik van 
dwangmaatregelen, vreemdelingenbewaring 
en het opleggen van een inreisverbod niet 
voldoende door de lidstaten kunnen worden 
verwezenlijkt en daarom vanwege de 
omvang en gevolgen ervan beter door de 
Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

(16) Daar de doelstellingen van deze 
richtlijn, namelijk het vaststellen van 
gemeenschappelijke regels voor terugkeer, 
uitzetting, het gebruik van 
dwangmaatregelen, vreemdelingenbewaring 
en het opleggen van een inreisverbod niet 
voldoende door de lidstaten kunnen worden 
verwezenlijkt en daarom vanwege de 
omvang en gevolgen ervan beter door de 
Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel treedt
deze richtlijn pas in werking na de 
vaststelling van communautaire wetgeving 
inzake legale immigratie die in alle 
lidstaten van toepassing is.

Or. it

Motivering

Voordat een Europees terugkeerbeleid wordt geformuleerd, moet de Unie een 
wetgevingskader creëren voor legale vormen van migratie naar haar grondgebied.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 64
Overweging 17

(17) De lidstaten dienen deze richtlijn toe te 
passen zonder onderscheid te maken naar 
met name geslacht, ras, huidskleur, etnische 
of sociale afkomst, genetische kenmerken, 
taal, godsdienst of overtuigingen, politieke 
of andere denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte, 
een handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid.

(17) De lidstaten dienen deze richtlijn toe te 
passen zonder onderscheid te maken naar 
met name geslacht, ras, huidskleur, etnische 
of sociale afkomst, genetische kenmerken, 
taal, godsdienst of overtuigingen, politieke 
of andere denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte, 
een handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid; hierbij leven ze internationale 
verdragen volledig na, voorkomen ze 
inhumane en vernederende behandeling en 
maken ze een eind aan gedwongen detentie 
met verschillende rechten voor Europese 
burgers en onderdanen van derde landen.

Or. it

Motivering

In verband met de noodzaak van meer duidelijkheid omtrent de bescherming van 
mensenrechten op grond van deze richtlijn. 

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 65
Overweging 18

(18) Overeenkomstig het Verdrag inzake de 
rechten van het kind van de Verenigde 
Naties van 1989 dienen bij de toepassing 
van deze richtlijn door de lidstaten de 
belangen van het kind voorop te staan. 
Overeenkomstig het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens dient bij de 
toepassing van deze richtlijn door de 
lidstaten de eerbiediging van het gezinsleven 
voorop te staan.

(18) Overeenkomstig het Verdrag inzake de 
rechten van het kind van de Verenigde 
Naties van 1989 dienen bij de toepassing 
van deze richtlijn door de lidstaten de 
belangen van het kind voorop te staan. 
Dienovereenkomstig mogen minderjarigen 
nooit worden vastgehouden in 
detentiecentra of onder omstandigheden 
waarin hun vrijheid wordt beperkt, in de 
Europese Unie of in plaatsen die 
gefinancierd worden door de Europese 
Unie en/of door afzonderlijke lidstaten. 
Overeenkomstig het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens dient bij de 
toepassing van deze richtlijn door de 
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lidstaten de eerbiediging van het gezinsleven 
voorop te staan.

Or. it

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 66
Overweging 19

(19) De toepassing van deze richtlijn laat de 
verplichtingen die voortvloeien uit het 
Verdrag van Genève betreffende de status 
van vluchtelingen van 28 juli 1951, als 
gewijzigd bij het protocol van New York 
van 31 januari 1967, onverlet.

(19) De toepassing van deze richtlijn laat de 
verplichtingen die voortvloeien uit het 
Verdrag van Genève betreffende de status 
van vluchtelingen van 28 juli 1951, als 
gewijzigd bij het protocol van New York 
van 31 januari 1967, onverlet.
Dienovereenkomstig is elke vorm van 
gedwongen detentie van vluchtelingen, 
onderdanen van derde landen die onder 
regelingen inzake humanitaire 
bescherming vallen en asielzoekers 
verboden.

Or. it

Motivering

Verduidelijking in verband met bestaande internationale overeenkomsten.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 67
Overweging 24

(24) Deze richtlijn vormt – voor zover zij 
betrekking heeft op onderdanen van derde 
landen die niet of niet langer voldoen aan de 
toegangsvoorwaarden volgens de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst – een 
rechtsbesluit dat voortbouwt op het 
Schengenacquis of daaraan op een andere 
wijze is gerelateerd in de zin van artikel 3, 
lid 2, van de Toetredingsakte, 

(24) Deze richtlijn vormt – voor zover zij 
betrekking heeft op onderdanen van derde 
landen die niet voldoen aan de 
toegangsvoorwaarden volgens de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst – een 
rechtsbesluit dat voortbouwt op het 
Schengenacquis of daaraan op een andere 
wijze is gerelateerd in de zin van artikel 3, 
lid 2, van de Toetredingsakte, 
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Or. it

Motivering

Met het oog op de toepassing van gemeenschappelijke normen voor terugkeerbeleid moeten 
er afzonderlijke bepalingen worden ontwikkeld voor personen die voor het eerst het 
grondgebied van de EU binnenkomen en voor personen aan wie een lidstaat in het verleden 
een verblijfstitel of enige vorm van humanitaire bescherming heeft verleend. In dit verband 
moet er gedacht worden aan een aparte richtlijn voor onderdanen van derde landen die in het 
verleden een verblijfstitel of enige vorm van humanitaire bescherming hebben gekregen.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 68
Artikel 1

In deze richtlijn worden gemeenschappelijke 
normen en procedures vastgesteld die door 
de lidstaten moeten worden toegepast bij de 
terugkeer van illegaal op hun grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de grondrechten die de 
algemene beginselen van het 
Gemeenschapsrecht en het internationaal 
recht vormen, zoals de verplichting om 
vluchtelingen te beschermen en de 
mensenrechten te eerbiedigen.

In deze richtlijn, die in werking treedt na de 
vaststelling van communautaire wetgeving 
inzake legale en economische migratie,
worden gemeenschappelijke normen en 
procedures vastgesteld die door de lidstaten 
moeten worden toegepast bij de terugkeer 
van illegaal op hun grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de grondrechten die de 
algemene beginselen van het 
Gemeenschapsrecht en het internationaal 
recht vormen, zoals de verplichting om 
vluchtelingen te beschermen en de 
mensenrechten te eerbiedigen en de 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
universaliteit van het recht, zonder 
onderscheid tussen onderdanen van EU-
lidstaten en onderdanen van derde landen.

Or. it

Motivering

Voordat een Europees terugkeerbeleid wordt geformuleerd, moet de Unie een 
wetgevingskader creëren voor legale vormen van migratie naar haar grondgebied. Bij de 
toepassing van de bepalingen van de richtlijn moet gelijke behandeling van EU-onderdanen 
en niet-EU-onderdanen hét uitgangspunt zijn.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 69
Artikel 2, lid 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
onderdanen van derde landen die illegaal op 
het grondgebied van een lidstaat verblijven, 
d.w.z. die 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
onderdanen van derde landen die illegaal op 
het grondgebied van een lidstaat verblijven, 
d.w.z. die niet of niet langer voldoen aan de 
toegangsvoorwaarden die zijn geformuleerd 
in artikel 5 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst.

(a) niet of niet langer voldoen aan de 
toegangsvoorwaarden die zijn geformuleerd 
in artikel 5 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst, of

(b) die anderszins illegaal op het 
grondgebied van een lidstaat verblijven.

Or. it

Motivering

Met het oog op de toepassing van gemeenschappelijke normen voor terugkeerbeleid moeten 
er afzonderlijke bepalingen worden ontwikkeld voor personen die voor het eerst het 
grondgebied van de EU binnenkomen en voor personen aan wie een lidstaat in het verleden 
een verblijfstitel of enige vorm van humanitaire bescherming heeft verleend. In dit verband 
moet er gedacht worden aan een aparte richtlijn voor onderdanen van derde landen die in het 
verleden een verblijfstitel of enige vorm van humanitaire bescherming hebben gekregen.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 70
Artikel 2, lid 2

2. De lidstaten kunnen besluiten deze 
richtlijn niet toe te passen op onderdanen 
van derde landen aan wie de toegang is 
geweigerd in een transitzone van een 
lidstaat. Zij zorgen er echter voor dat deze 
onderdanen van derde landen geen minder 
gunstige behandeling of geringere 
bescherming wordt geboden dan wordt 
voorgeschreven in de artikelen 8, 10, 13 en 
15.

schrappen
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Or. it

Motivering

Er bestaat op dit moment geen definitie van 'transitzone' van een lidstaat. Het verdient 
derhalve de voorkeur geen specifieke bepalingen in de richtlijn op te nemen.

Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 71
Artikel 2, lid 2

2. De lidstaten kunnen besluiten deze 
richtlijn niet toe te passen op onderdanen 
van derde landen aan wie de toegang is 
geweigerd in een transitzone van een 
lidstaat. Zij zorgen er echter voor dat deze 
onderdanen van derde landen geen minder 
gunstige behandeling of geringere 
bescherming wordt geboden dan wordt 
voorgeschreven in de artikelen 8, 10, 13 en 
15.

schrappen

Or. sl

Motivering

Weigering van toegang is afgedekt door artikel 13 van Verordening (EG) nr. 562/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een 
communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen 
(Schengengrenscode). Daarnaast botst de mogelijkheid van toepassing van de bepalingen van 
de richtlijn op reizigers in de transitzone op het bepaalde in artikel 26 van het Verdrag 
houdende uitvoering van de Schengenovereenkomst, dat luchtvaartmaatschappijen verplicht 
verantwoordelijkheid te nemen voor onderdanen van derde landen die de toegang is 
geweigerd en van hen verlangde onderdanen van derde landen terug te brengen naar het 
derde land van waaruit zij hen hebben vervoerd.

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 72
Artikel 2, lid 2

2. De lidstaten kunnen besluiten deze 
richtlijn niet toe te passen op onderdanen 
van derde landen aan wie de toegang is 

2. De lidstaten passen deze richtlijn toe op 
onderdanen van derde landen aan wie de 
toegang is geweigerd in een transitzone van 
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geweigerd in een transitzone van een 
lidstaat. Zij zorgen er echter voor dat deze 
onderdanen van derde landen geen minder 
gunstige behandeling of geringere 
bescherming wordt geboden dan wordt 
voorgeschreven in de artikelen 8, 10, 13 en 
15.

een lidstaat. Zij zorgen er voor dat deze 
onderdanen van derde landen geen minder 
gunstige behandeling of geringere 
bescherming wordt geboden dan wordt 
voorgeschreven in de artikelen 8, 10, 13 en 
15.

Or. en

Motivering

De transitzone is de ruimte waar de meeste personen aankomen en asiel aanvragen. Daarom 
moet de richtlijn op deze ruimtes van toepassing zijn.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 73
Artikel 2, lid 3, letter b bis) (nieuw)

b bis) humanitaire bescherming genieten of 
hebben genoten;

Or. it

Motivering

Gezien de speciale voorwaarden die voor deze persoon gelden, dienen ze van het 
toepassingsgebied van de richtlijn te zijn uitgesloten.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 74
Artikel 2, lid 3, letter b ter) (nieuw)

b ter) gedurende de voorgaande vijf jaar 
ten minste één verblijfstitel hebben bezeten;

Or. it

Motivering

Gezien de speciale voorwaarden die voor deze persoon gelden, dienen ze van het 
toepassingsgebied van de richtlijn te zijn uitgesloten.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 75
Artikel 2, lid 3, letter b quater) (nieuw)

b quater) regulariseringsprocedures zijn 
gestart;

Or. it

Motivering

Gezien de speciale voorwaarden die voor deze persoon gelden, dienen ze van het 
toepassingsgebied van de richtlijn te zijn uitgesloten.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 76
Artikel 2, lid 3, letter b quinquies) (nieuw)

b quinquies) minderjarig zijn;

Or. it

Motivering

Gezien de speciale voorwaarden die voor deze persoon gelden, dienen ze van het 
toepassingsgebied van de richtlijn te zijn uitgesloten.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 77
Artikel 2, lid 3, letter b sexies) (nieuw)

b sexies) hoewel ze meerderjarig zijn hun 
verblijf op het grondgebied van een lidstaat 
moeten verlengen voor studiedoeleinden;

Or. it

Motivering

Gezien de speciale voorwaarden die voor deze persoon gelden, dienen ze van het 
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toepassingsgebied van de richtlijn te zijn uitgesloten.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 78
Artikel 2, lid 3, letter b septies) (nieuw)

b septies) ouders zijn met minderjarige 
kinderen;

Or. it

Motivering

Gezien de speciale voorwaarden die voor deze persoon gelden, dienen ze van het 
toepassingsgebied van de richtlijn te zijn uitgesloten.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 79
Artikel 2, lid 3, letter b octies) (nieuw)

b octies) kunnen aantonen dat ze, ondanks 
hun illegale verblijfsstatus, goed zijn 
geïntegreerd;

Or. it

Motivering

Gezien de speciale voorwaarden die voor deze persoon gelden, dienen ze van het 
toepassingsgebied van de richtlijn te zijn uitgesloten.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 80
Artikel 2, lid 3, letter b nonies) (nieuw)

b nonies) op de illegale arbeidsmarkt actief 
zijn en een klacht hebben ingediend over 
het illegale karakter van de activiteiten van 
hun werkgever;
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Or. it

Motivering

Gezien de speciale voorwaarden die voor deze persoon gelden, dienen ze van het 
toepassingsgebied van de richtlijn te zijn uitgesloten.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 81
Artikel 2, lid 3, letter b decies) (nieuw)

b decies) na een illegaal verblijf een 
aanbod voor legaal werk van een werkgever 
hebben gekregen.

Or. it

Motivering

Gezien de speciale voorwaarden die voor deze persoon gelden, dienen ze van het 
toepassingsgebied van de richtlijn te zijn uitgesloten.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 82
Artikel 3, letter (b)

(b) "illegaal verblijf": de aanwezigheid op 
het grondgebied van een lidstaat van een 
onderdaan van een derde land die niet of niet 
langer voldoet aan de voorwaarden voor 
toegang tot en verblijf in die lidstaat;

(b) "illegaal verblijf": de aanwezigheid op 
het grondgebied van een lidstaat van een 
onderdaan van een derde land die niet 
voldoet aan de voorwaarden voor toegang 
tot en verblijf in die lidstaat;

Or. it

Motivering

Met het oog op de toepassing van gemeenschappelijke normen voor terugkeerbeleid moeten 
er afzonderlijke bepalingen worden ontwikkeld voor personen die voor het eerst het 
grondgebied van de EU binnenkomen en voor personen aan wie een lidstaat in het verleden 
een verblijfstitel of enige vorm van humanitaire bescherming heeft verleend. In dit verband 
moet er gedacht worden aan een aparte richtlijn voor onderdanen van derde landen die in het 
verleden een verblijfstitel of enige vorm van humanitaire bescherming hebben gekregen.
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Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 83
Artikel 3, letter (c)

(c) "terugkeer": de zelfstandige of 
gedwongen terugkeer naar het land van 
herkomst, het land van doorreis of een 
ander derde land;

(c) "terugkeer": de zelfstandige of 
gedwongen terugkeer naar het land van 
herkomst, naar een land van doorreis waar 
de onderdaan van een derde land nauwe 
familiebanden heeft en waarvoor hij zijn 
geïnformeerde instemming heeft verleend;

Or. fr

Motivering

Het begrip "terugkeer" heeft geen betrekking op terugkeer naar landen waar de betrokken 
personen nooit hebben gewoond of waarmee ze geen enkele significante band hebben.

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 84
Artikel 3, letter (c)

(c) "terugkeer": de zelfstandige of 
gedwongen terugkeer naar het land van 
herkomst, het land van doorreis of een 
ander derde land;

(c) "terugkeer": de zelfstandige of 
gedwongen terugkeer naar het land van 
herkomst;

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie houdt rekening met de gezondheidstoestand van migranten, 
maar alleen in die zin dat wordt gegarandeerd dat zij niet overlijden tijdens het vervoer naar 
hun land van herkomst. Bij gezondheidskwesties mogen eventuele kosten geen rol spelen. De 
gezondheid en het leven van zieke migranten mogen niet in gevaar worden gebracht door 
administratieve procedures. Dit voorstel beoogt dan ook dat adequate medische behandeling 
wordt geboden in het geval van ernstige ziekte voordat een terugkeerprocedure wordt gestart.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 85
Artikel 3, letter (c)

(c) "terugkeer": de zelfstandige of 
gedwongen terugkeer naar het land van 
herkomst, het land van doorreis of een 
ander derde land;

(c) "terugkeer": alleen de zelfstandige of 
gedwongen terugkeer naar het land van 
herkomst;

Or. it

Motivering

De algemeen aanvaarde betekenis van de term 'terugkeer', zoals bekrachtigd door 
gezaghebbende bronnen in de relevante sector, is terugkeer naar het land van herkomst. Elke 
aanpassing of toevoeging aan deze betekenis moet worden vermeden.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 86
Artikel 3, letter (d)

(d) "terugkeerbesluit": een administratieve 
of rechterlijke beslissing waarbij het verblijf 
van een onderdaan van een derde land 
illegaal wordt verklaard en de betrokkene 
wordt verplicht terug te keren;

(d) "terugkeerbesluit": een rechterlijke 
beslissing waarbij het verblijf van een 
onderdaan van een derde land illegaal wordt 
verklaard en de betrokkene wordt verplicht 
terug te keren;

Or. it

Motivering

Bij een terugkeerbesluit moet het uitsluitend om een rechterlijke beslissing gaan.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 87
Artikel 3, letter (f)

(f) "uitzettingsbevel": een administratieve of 
rechterlijke beslissing waarbij de uitzetting 
wordt gelast;

(f) "uitzettingsbevel": een rechterlijke 
beslissing waarbij de uitzetting wordt gelast;

Or. it
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Motivering

Bij een uitzettingsbevel moet het uitsluitend om een rechterlijke beslissing gaan.

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 88
Artikel 3, letter (g)

(g)"inreisverbod": een administratieve of 
rechterlijke beslissing waarbij de 
betrokkene de toegang tot het grondgebied 
van de lidstaten voor een bepaalde periode 
wordt ontzegd.

schrappen

Or. en

Motivering

"Inreisverbod" moet algeheel worden afgeschaft.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 89
Artikel 3, letter (g)

(g) "inreisverbod": een administratieve of 
rechterlijke beslissing waarbij de betrokkene
de toegang tot het grondgebied van de 
lidstaten voor een bepaalde periode wordt 
ontzegd.

(g) "inreisverbod": een administratieve of 
rechterlijke beslissing waarbij onderdanen 
van derde landen die een bedreiging voor 
de openbare orden vormen de toegang tot 
het grondgebied van de lidstaten voor een 
bepaalde periode wordt ontzegd.

Or. en

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 90
Artikel 3, letter (g)

(g) "inreisverbod": een administratieve of 
rechterlijke beslissing waarbij de betrokkene 
de toegang tot het grondgebied van de 

(g) "inreisverbod": een rechterlijke 
beslissing waarbij de betrokkene de toegang 
tot het grondgebied van de lidstaten voor een 
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lidstaten voor een bepaalde periode wordt 
ontzegd.

bepaalde periode wordt ontzegd.

Or. it

Motivering

Bij een inreisverbod moet het uitsluitend om een rechterlijke beslissing gaan.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 91
Artikel 3, letter (g bis) (nieuw)

(g bis) "vluchtgevaar": elke 
administratieve of rechterlijke beslissing, in 
het geval van vluchtgevaar, na een 
individuele beoordeling, met betrekking tot 
een onderdaan van een derde land die het 
onderwerp is van een terugkeerbesluit of 
een uitzettingsbevel, wanneer is vastgesteld 
dat hij verantwoordelijk is voor de niet-
uitvoering daarvan. Deze beslissing is 
gebaseerd op objectieve, in de wetgeving 
vastgestelde criteria;

Or. fr

Motivering

Om foutieve interpretaties van deze term te voorkomen en om ervoor te zorgen dat in een zo 
groot mogelijk aantal gevallen van zelfstandige terugkeer sprake kan zijn, is een nauwkeurige 
definitie van de term "vluchtgevaar" noodzakelijk.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 92
Artikel 3, letter (g ter) (nieuw)

(g ter) "vasthouden": het vasthouden, in 
beginsel in speciaal daarvoor bestemde 
centra, van onderdanen van derde landen 
die het onderwerp zijn van gedwongen 
terugkeer, teneinde hun uitzetting te 
organiseren; de duur van het vasthouden 
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moet zo kort mogelijk zijn;

Or. fr

Motivering

Het vasthouden in afwachting van de uitzetting moet - omdat het een maatregel betreft 
waarbij sprake is van vrijheidsberoving - nauwkeurig worden gedefinieerd om verkeerde 
interpretaties te voorkomen. Dit vasthouden is alleen gerechtvaardigd met het oog op de 
uitzetting, in het geval van gedwongen terugkeer, en gedurende een korte periode.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 93
Artikel 3, letter (g quater) (nieuw)

(q quater) "transitzone": zone die gelegen 
is tussen het instappunt en het uitstappunt 
op het grondgebied van een lidstaat en het 
controlepunt bij binnenkomst op en het 
controlepunt bij vertrek van het 
grondgebied; deze zone heeft geen 
extraterritoriale status; op deze zone is 
artikel 5, lid 1, van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens van toepassing;

Or. fr

Motivering

De garanties die de richtlijn biedt, zijn weliswaar niet op de transitzones van toepassing, 
maar de lidstaten moeten wel toezien op naleving van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens, op dezelfde wijze als is bedoeld in de artikelen 5, 6, 12 en 14 van 
dit voorstel.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 94
Artikel 3, letter (g quinquies) (nieuw)

(q quinquies) "kwetsbare personen": 
minderjarigen, niet-begeleide 
minderjarigen, personen met een handicap, 
ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande 
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ouders met minderjarige kinderen en 
personen die folteringen hebben 
ondergaan, zijn verkracht of aan andere 
ernstige vormen van psychologisch, fysiek 
of seksueel geweld zijn blootgesteld.

Or. fr

Motivering

In dit voorstel moet een definitie van "kwetsbare personen" worden opgenomen. Deze 
definitie is afkomstig uit Richtlijn 2003/9/EG van de Raad tot vaststelling van 
minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, meer in het bijzonder uit 
artikel 17, lid 1.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 95
Artikel 3, letter (g bis) (nieuw)

(g bis) "detentie": het in bewaring houden 
van onderdanen van derde landen die het 
onderwerp zijn van een uitzettingsbevel of 
een terugkeerbesluit, en waarbij 
zwaarwegende redenen zijn om aan te 
nemen dat er sprake is van vluchtgevaar.

Or. en

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 96
Artikel 3, letter (g bis) (nieuw)

(g bis) "voorlopige hechtenis", als een 
wethandhavingsinstrument: tijdelijke 
detentie van een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land die het 
onderwerp is van een uitzettingsbevel, in 
een ruimte voor voorlopige hechtenis, om te 
voorkomen dat hij of zij tijdens de 
voorbereiding van zijn of haar uitzetting 
vlucht;
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Or. en

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 97
Artikel 3, letter (g ter) (nieuw)

(g ter) "ruimte voor voorlopige hechtenis": 
detentieruimtes, andere dan gevangenissen, 
buiten transitzones, waar illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
van hun bewegingsvrijheid worden 
beroofd;

Or. en

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 98
Artikel 3, letter (g quater) (nieuw)

(g quater) "kwetsbare personen": in het 
bijzonder minderjarigen, personen met een 
handicap, zieken, zwangere vrouwen.

Or. en

Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 99
Artikel 4, titel

Gunstiger bepalingen Eerdere en gunstiger bepalingen

Or. sl

Motivering

(Motivering te lang). Bilateral agreements on the simplification of procedures for dealing 
with foreigners who illegally cross the border between the two signatory countries are a 
condition for dealing more simply, quickly and efficiently with illegal crossing of the border. 
When the signatory countries recognise, on the basis of mutual trust and good cooperation, 
the legal procedures in one country, the procedures for third-country nationals who illegally 



AM\630827NL.doc 27/92 PE 378.672v01-00

NL

cross the border are also more humane. This is most evident while restrictions on movement 
apply during administrative procedures. Very important in this regard too is the efficiency of 
the procedures, which would become substantially worse with all the provisions of the 
proposed directive. Even if all the amendments to the articles on the return decision were 
accepted, the administrative requirements of the proposed directive would impede the 
implementation of bilateral agreements, if not render it completely impossible.

Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 100
Artikel 4, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
gunstiger bepalingen van:

1. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
eerder vastgestelde en toepasselijke 
gunstiger bepalingen van:

Or. sl

Motivering

(Motivering te lang) Bilateral agreements on the simplification of procedures for dealing with 
foreigners who illegally cross the border between the two signatory countries are a condition 
for dealing more simply, quickly and efficiently with illegal crossing of the border. When the 
signatory countries recognise, on the basis of mutual trust and good cooperation, the legal 
procedures in one country, the procedures for third-country nationals who illegally cross the 
border are also more humane. This is most evident while restrictions on movement apply 
during administrative procedures. Very important in this regard too is the efficiency of the 
procedures, which would become substantially worse with all the provisions of the proposed 
directive. Even if all the amendments to the articles on the return decision were accepted, the 
administrative requirements of the proposed directive would impede the implementation of 
bilateral agreements, if not render it completely impossible.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 101
Artikel 4, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
gunstiger bepalingen van:

1. Deze richtlijn trekt alle bepalingen in van:

Or. it



PE 378.672v01-00 28/92 AM\630827NL.doc

NL

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 102
Artikel 5

Bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
houden de lidstaten rekening met de aard en 
de hechtheid van de familiebanden van de 
betrokken onderdanen van derde landen, de 
duur van het verblijf in de lidstaat en het 
bestaan van familiebanden en sociale en 
culturele banden met het land van herkomst. 
Overeenkomstig het Verdrag inzake de 
rechten van het kind van de Verenigde 
Naties van 1989 houden zij tevens rekening
met de belangen van het kind.

Overeenkomstig artikel 8 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens houden de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn rekening 
met de aard en de hechtheid van de 
familiebanden van de betrokken onderdanen 
van derde landen, de duur van het verblijf in 
de lidstaat en het bestaan van familiebanden 
en sociale en culturele banden met het land 
van herkomst. Overeenkomstig het Verdrag 
inzake de rechten van het kind van de 
Verenigde Naties van 1989 eerbiedigen zij 
tevens de belangen van het kind.

Or. fr

Motivering

Het eerbiedigen van de belangen van het kind houdt in dat een kind nooit onderwerp wordt 
van een uitzettingsprocedure, overeenkomstig artikel 3 van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van het kind. Indien terugkeer naar het land van herkomst het meest geëigend wordt 
beschouwd, moet dit geschieden via een aparte procedure en in ieder geval zonder detentie.

Amendement ingediend door Adeline Hazan en Martine Roure

Amendement 103
Artikel 5, alinea 1 bis (nieuw)

Met het oog op de belangen van het kind 
zorgen de lidstaten ervoor dat 
minderjarigen nooit het onderwerp worden 
van een uitzettings- of een 
detentiemaatregel.
Gezinnen met één of meerdere 
minderjarige kinderen worden nooit het 
onderwerp van een detentiemaatregel; er 
dient de voorkeur te worden gegeven aan 
alternatieven voor het vasthouden.

Or. fr
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Motivering

Minderjarigen moeten in beginsel nooit worden vastgezet of uitgezet. Verder moet er bij 
eenieder die zegt minderjarig te zijn, vanuit worden gegaan dat dit de waarheid is, totdat het 
tegendeel wordt bewezen; het niet minderjarig zijn kan alleen worden vastgesteld door een 
rechterlijke beslissing.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 104
Artikel 5, alinea 1 bis (nieuw)

Bij de uitvoering van deze richtlijn houden 
de lidstaten terdege rekening met de meest 
kwetsbare sociale groepen, met bijzondere 
aandacht voor factoren zoals leeftijd, 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, en 
geslacht.

Or. it

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 105
Artikel 6, lid 1

1. De lidstaten vaardigen een 
terugkeerbesluit uit tegen iedere onderdaan
van een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft.

1. De lidstaten vaardigen een 
terugkeerbesluit uit tegen illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen
die, na een rechterlijke beslissing, niet 
voldoen aan de eisen met betrekking tot het 
toepassingsgebied zoals bedoeld in artikel 2 
van deze richtlijn.

Or. it

Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 106
Artikel 6, lid 1

1. De lidstaten vaardigen een 
terugkeerbesluit uit tegen iedere onderdaan 

1. De lidstaten vaardigen een 
terugkeerbesluit uit tegen iedere onderdaan 
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van een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft.

van een derde land die niet langer voldoet 
aan de voorwaarden voor toegang zoals 
bedoeld in artikel 5 van de Schengen 
Borders Code.

Or. sl

Motivering

(Motivering te lang) The provisions of this article should not apply to all third-country 
nationals who have illegally entered a Member State because it prevents effective return. It 
does make sense, however, applied to third-country nationals who entered the territory of a 
Member State legally and have not left that territory within a certain period. This retains the 
so-called two-step approach to dealing with illegal immigration as defined in the proposed 
directive. It only distinguishes between categories of third-country nationals for the purpose 
of taking effective measures against immigration, which is the purpose of the directive. 
Continuing to provide for the possibility for Member States to issue a return decision against 
all foreigners who illegally enter and stay on the territory of a Member State does not change 
the existing differences in national legislations. Some countries issue such decisions on 
voluntary return while others do not, which represents a major ‘pull factor’ for those Member 
States which have no such provisions, as third-country nationals want to get to Member 
States where they can have freedom of movement even though they are classified as illegal 
immigrants. 

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 107
Artikel 6, lid 1

1. De lidstaten vaardigen een 
terugkeerbesluit uit tegen iedere onderdaan 
van een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft.

1. De lidstaten kunnen een terugkeerbesluit 
uitvaardigen tegen iedere onderdaan van een 
derde land die illegaal op hun grondgebied 
verblijft.

Or. fr

Motivering

Het uitvaardigen van een terugkeerbesluit kan niet als iets automatisch worden voorgesteld; 
er dient rekening te worden gehouden met het proces van beoordeling van elk individueel 
geval, met inachtneming van het beginsel van non-refoulement.
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Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 108
Artikel 6, lid 1

1. De lidstaten vaardigen een 
terugkeerbesluit uit tegen iedere onderdaan 
van een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft.

1. De lidstaten kunnen een terugkeerbesluit 
uitvaardigen tegen iedere onderdaan van een 
derde land die illegaal op hun grondgebied 
verblijft.

Or. en

Motivering

Een terugkeerbesluit heeft nooit een verplicht karakter.

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 109
Artikel 6, lid 2

2. In het terugkeerbesluit wordt een 
passende periode voor zelfstandig vertrek 
vastgesteld van maximaal vier weken, tenzij 
er reden is om aan te nemen dat de 
betrokkene tijdens deze periode zal 
onderduiken. Voor de duur van de 
vertrekperiode kunnen bepaalde 
verplichtingen worden opgelegd om het 
risico op onderduiken te beperken, zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven.

2. In het terugkeerbesluit wordt een 
passende periode voor zelfstandig vertrek 
vastgesteld van maximaal 10 weken. Voor 
de duur van de vertrekperiode kunnen 
bepaalde verplichtingen worden opgelegd, 
zoals de verplichting om zich regelmatig te 
melden bij de autoriteiten of op een  plaats 
naar keuze van de staatsburger van een 
derde land te verblijven.

Or. it

Motivering

Als volgens de beleidskeuzen van de Europese Commissie vrijwillige terugkeer de voorkeur 
moet krijgen, dan lijkt uitbreiding van de vertrektermijn tot 10 weken een realistischer 
periode om de doelstelling te bereiken.  Bovendien is er geen algemene overeenstemming over 
het gevaar van onderduiken, zodat het begrip uit het ontwerp van richtlijn geschrapt moet 
worden.
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Amendement ingediend door Adeline Hazan, Martine Roure

Amendement 110
Artikel 6, lid 2

2. In het terugkeerbesluit wordt een 
passende periode voor zelfstandig vertrek 
vastgesteld van maximaal vier weken, tenzij 
er reden is om aan te nemen dat de 
betrokkene tijdens deze periode zal 
onderduiken. Voor de duur van de 
vertrekperiode kunnen bepaalde 
verplichtingen worden opgelegd om het 
risico op onderduiken te beperken, zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven.

2. In het terugkeerbesluit wordt een 
passende periode voor zelfstandig vertrek 
vastgesteld van minstens vier weken, tenzij
een bevoegde gerechtelijke of 
administratieve overheid objectieve redenen 
heeft om aan te nemen dat de betrokkene 
tijdens deze periode zal onderduiken. Voor 
de duur van de vertrekperiode kunnen 
bepaalde verplichtingen worden opgelegd 
om het risico op onderduiken te beperken, 
zoals de verplichting om zich regelmatig te 
melden bij de autoriteiten, een financiële 
zekerheid te stellen, documenten te 
verstrekken of op een bepaalde plaats te 
verblijven.

Or. fr

Motivering

Een maximum periode van 4 weken lijkt te kort om de staatsburgers van derde landen 
gelegenheid te geven om hun vrijwillige terugkeer praktisch te organiseren en zich 
psychologisch voor te bereiden op terugkeer naar het land dat ze in de hoop op een betere 
toekomst achter zich gelaten hebben

Vrijwillige terugkeer moet voorrang krijgen, en de opschorting van die mogelijkheid wegens 
mogelijk gevaar van onderduiken moet beperkt blijven tot een objectief besluit van een 
bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid.

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 111
Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

2 bis.  De lidstaten kunnen een periode 
voor vrijwillige terugkeer zo nodig 
verlengen. 

Or. en
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Motivering

Sommige landen van herkomst werken beter mee als andere.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 112
Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

2 bis.  Het gevaar van onderduiken is door 
het feit dat een staatsburger van een derde 
land illegaal op het grondgebied van een 
lidstaat verblijft, niet onmiddellijk gegeven.

Or. fr

Motivering

Illegaal verblijf op het grondgebied van een lidstaat moet niet onmiddellijk als aanwijzing 
geïnterpreteerd worden dat er gevaar voor onderduiken bestaat.  Een dergelijke handelwijze 
is a priori ontoelaatbaar omdat ze in strijd met art. 6 van de Europese conventie voor de 
rechten van de mens is.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 113
Artikel 6, lid 2 ter (nieuw)

2 ter.  De lidstaten moeten de staatsburgers 
van derde landen materiële hulp en advies 
bieden om hun vrijwillige terugkeer te 
bevorderen.

Or. fr

Motivering

Er moet een minimum aan sociale en economische hulp gegeven worden totdat de bewuste 
personen daadwerkelijk vertrekken : ze moeten namelijk niet in de grootste nood gelaten 
worden terwijl ze zich op terugkeer naar een land moeten voorbereiden dat ze hebben moeten 
ontvluchten en waar de terugkeer hun moeilijk zal vallen.
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Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 114
Artikel 6, lid 2 quater (nieuw)

2 quater.  Personen die vóór het 
terugkeerbesluit onder richtlijn 2003/9/EG 
van de Raad vallen, moeten het voordeel 
van alle opvangbepalingen kunnen blijven 
genieten, waar ze volgens de richtlijn recht 
op hebben.

Or. fr

Motivering

amendement met dezelfde strekking als 112 en 113, om vrijwillige terugkeer te 
vergemakkelijken.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 115
Artikel 6, lid 3

3. Het terugkeerbesluit wordt 
afzonderlijk of in combinatie met een 
uitzettingsbevel uitgevaardigd.

3. Het terugkeerbesluit wordt 
afzonderlijk en los van een uitzettingsbevel 
uitgevaardigd.

Or. it

Motivering

Het terugkeerbesluit en uitzettingsbevel moeten op verschillende ogenblikken uitgevaardigd 
worden.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 116
Artikel 6, lid 3

3. Het terugkeerbesluit wordt 
afzonderlijk of in combinatie met een 
uitzettingsbevel uitgevaardigd.

3. Het terugkeerbesluit wordt 
afzonderlijk en los van een uitzettingsbevel 
uitgevaardigd.

Or. fr
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Motivering

Als aanmoediging van vrijwillige terugkeer de aangekondigde prioriteit is, dan moet het 
vaststaan dat de overeenkomstige procedure wel degelijk in 2 fazen verloopt die niet 
gelijktijdig plaatshebben, want dat zou het aanmoedigen van vrijwillige terugkeer tegengaan.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 117
Artikel 6, lid 4

4. In het geval dat op een lidstaat 
verplichtingen rusten die voortvloeien uit de 
grondrechten zoals die zijn vastgelegd in 
met name het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, zoals het recht op non-
refoulement, het recht op onderwijs en het 
recht op eenheid van het gezin, wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien in een 
dergelijk geval al een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd, wordt dit ingetrokken.

4. In het geval dat op een lidstaat 
verplichtingen rusten die voortvloeien uit de 
grondrechten zoals die zijn vastgelegd in 
met name de conventie van Genève over het 
statuut van vluchtelingen, het verdrag van
de Verenigde Naties tegen foltering, de 
overeenkomst over de rechten van het kind, 
het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens, zoals het recht op non-refoulement, 
het recht op onderwijs en het recht op 
eenheid van het gezin, wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien in een 
dergelijk geval al een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd, wordt dit ingetrokken.

Or. fr

Motivering

De 3 verdere verwijzingen vormen bruikbare en noodzakelijke aanvullingen om de 
bescherming van de grondrechten in de terugkeerbepalingen nader te omschrijven, naast de 
gewone verwijzingen die al in de overwegingen staan.

Amendement ingediend door Giusto Catania, Vittorio Agnoletto

Amendement 118
Artikel 6, lid 4

4. In het geval dat op een lidstaat 
verplichtingen rusten die voortvloeien uit de 
grondrechten zoals die zijn vastgelegd in 
met name het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, zoals het recht op non-
refoulement, het recht op onderwijs en het 

4. In het geval dat op een lidstaat 
verplichtingen rusten die voortvloeien uit de 
grondrechten zoals die zijn vastgelegd in 
met name de conventie van Genève over het 
statuut van vluchtelingen, het 
internationaal verdrag tegen foltering, de 
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recht op eenheid van het gezin, wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien in een 
dergelijk geval al een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd, wordt dit ingetrokken.

internationale overeenkomst van 1989 over 
de rechten van het kind, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, zoals 
het recht op non-refoulement, het recht op 
onderwijs en het recht op verzorging in 
geval van ernstige ziekte en op eenheid van 
het gezin, wordt geen terugkeerbesluit 
uitgevaardigd. Indien in een dergelijk geval 
al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, 
wordt dit ingetrokken.

Or. it

Motivering

Aanvulling nodig om volledig te zijn

Amendement ingediend door Patrick Gaubert

Amendement 119
Artikel 6, lid 5

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of om 
andere redenen beslissen een onderdaan van 
een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft een zelfstandige 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf te geven. In 
dergelijke gevallen wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt een 
eventueel al uitgevaardigd terugkeerbesluit 
ingetrokken.

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of om 
andere redenen beslissen een onderdaan van 
een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft een zelfstandige 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf te geven. In 
dergelijke gevallen wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt een 
eventueel al uitgevaardigd terugkeerbesluit 
ingetrokken.

Voor al wie aan een ernstige ziekte lijdt, die 
bevestigd wordt met een medisch 
getuigschrift afgegeven door een beëdigde 
geneesheer of een geneesheer die door de 
bevoegde autoriteiten van het opvangland 
aangewezen is, geven de lidstaten een 
afzonderlijke verblijfsvergunning of elke 
andere vorm van vergunning af die 
verblijfsrecht en daadwerkelijke recht op 
verzorging verleent, tenzij er aangetoond 
wordt dat de persoon in kwestie 
daadwerkelijke behandeling en medische 
verzorging in zijn land van oorsprong kan 
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krijgen.  In dergelijke gevallen wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt een 
eventueel al uitgevaardigd terugkeerbesluit 
ingetrokken.  De lidstaten maken de 
intrekking bekend door middel van de 
onderlinge informatiefunctie van besluit 
.../.../EG van de Raad op de instelling van 
een onderlinge informatiefunctie voor de 
maatregelen van de lidstaten voor 
asielverlening en immigratie.

Or. fr

Motivering

Als een officiële medische autoriteit het bewijs levert dat iemand ernstig ziek is en geen goede 
verzorging in zijn land van oorsprong kan krijgen, moet er voor die persoon geen 
terugkeerbesluit getroffen worden.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Martine Roure

Amendement 120
Artikel 6, lid 5

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of om 
andere redenen beslissen een onderdaan van 
een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft een zelfstandige 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf te geven. In 
dergelijke gevallen wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt een 
eventueel al uitgevaardigd terugkeerbesluit 
ingetrokken.

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of om 
andere redenen beslissen een onderdaan van 
een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft een zelfstandige 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf te geven.  Voor al 
wie aan een ernstige ziekte lijdt, geven de 
lidstaten een vergunning of machtiging af 
die verblijfsrecht verleent om verzorging te 
kunnen krijgen, tenzij er aangetoond wordt 
dat de persoon in kwestie goede verzorging 
kan krijgen in het land waar hij naar 
terugkeert. In dergelijke gevallen wordt 
geen terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt 
een eventueel al uitgevaardigd 
terugkeerbesluit ingetrokken.

Or. fr
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Motivering

Als personen die ergens op onregelmatige wijze verblijven, naar hun land teruggestuurd 
worden en door de geografische ligging of om financiële redenen geen goede verzorging voor 
de aandoening kunnen krijgen waar ze aan lijden, dan worden ze aan een gewisse dood of 
alle mogelijke vormen van invaliditeit overgeleverd.  Dat gaat tegen de eerbied voor de 
rechten van de mens en de waarden die de Europese unie verdedigt in.  Er moet dus bij een 
terugkeerprocedure voor zieke personen bijzondere aandacht aan hun eigen situatie 
geschonken worden.   

Amendement ingediend door Alexander Alvaro, Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 121
Artikel 6, lid 5

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of om
andere redenen beslissen een onderdaan van 
een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft een zelfstandige 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf te geven. In 
dergelijke gevallen wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt een 
eventueel al uitgevaardigd terugkeerbesluit 
ingetrokken.

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, op humanitaire of 
andere gronden beslissen een onderdaan van 
een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft een zelfstandige 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf te geven. De 
lidstaten kunnen iemand die aan een 
ernstige ziekte lijdt, een afzonderlijke 
verblijfsvergunning of een andere vorm 
van machtiging geven die verblijfsrecht 
verleent om medische verzorging te kunnen 
krijgen, tenzij er aangetoond wordt dat de 
persoon in kwestie de nodige behandeling 
en medische verzorging in zijn of haar land 
van oorsprong kan krijgen.  In dergelijke 
gevallen wordt geen terugkeerbesluit 
uitgevaardigd of wordt een eventueel al 
uitgevaardigd terugkeerbesluit ingetrokken.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Europese Commissie houdt maar in zover rekening met de 
gezondheidstoestand van migranten dat het erop toeziet dat ze niet overlijden tijdens de 
overbrenging naar hun land van oorsprong.  Er moet nadrukkelijk gesteld worden dat 
gezondheidsproblemen niet afhankelijk mogen zijn van de kosten die ze veroorzaken.  De 
gezondheid en het leven van zieke migranten mogen niet door administratieve procedures in 
gevaar gebracht worden.  Dit amendement wil daarom in geval van ernstige ziekte voor 
goede medische behandeling zorgen voordat er een terugkeerprocedure aangevat wordt.
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Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 122
Artikel 6, lid 5

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of om
andere redenen beslissen een onderdaan van 
een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft een zelfstandige 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf te geven. In 
dergelijke gevallen wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt een 
eventueel al uitgevaardigd terugkeerbesluit 
ingetrokken.

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, op humanitaire of 
andere gronden beslissen een onderdaan van 
een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft een zelfstandige 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf te geven. De 
lidstaten geven een afzonderlijke 
verblijfsvergunning of andere machtiging 
af die verblijfsrecht verleent om degelijke 
verzorging te kunnen krijgen, tenzij er 
aangetoond wordt dat de persoon in kwestie 
de nodige behandeling en medische 
verzorging in zijn of haar land van 
oorsprong kan krijgen.  In dergelijke 
gevallen wordt geen terugkeerbesluit 
uitgevaardigd of wordt een eventueel al 
uitgevaardigd terugkeerbesluit ingetrokken.

Or. en

Motivering

De aanvulling is bedoeld om het gevaar uit te sluiten dat er terugkeerbevelen uitgevaardigd 
worden die een ernstige bedreiging voor het leven van bepaalde personen vormen.

Amendement ingediend door Giusto Catania, Vittorio Agnoletto

Amendement 123
Artikel 6, lid 5

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of om 
andere redenen beslissen een onderdaan van 
een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft een zelfstandige 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf te geven. In 
dergelijke gevallen wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt een 

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire 
redenen, wegens ernstige ziekte of om 
andere redenen beslissen een onderdaan van 
een derde land die illegaal op hun 
grondgebied verblijft een zelfstandige 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf te geven. In 
dergelijke gevallen wordt geen 
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eventueel al uitgevaardigd terugkeerbesluit 
ingetrokken.

terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt een 
eventueel al uitgevaardigd terugkeerbesluit 
ingetrokken.

Or. it

Motivering

Bescherming van het recht op gezondheid moet voorrang hebben op de beleidsvoering die 
met deze richtlijn beoogd wordt.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 124
Artikel 6, lid 5 bis (nieuw)

5 bis.  De lidstaten beschermen de 
slachtoffers en getuigen van 
mensenhandel.  Meer in het bijzonder 
wordt er geen terugkeerbesluit genomen -
en als er al een dergelijk besluit genomen 
is, wordt het ingetrokken - zolang als 
slachtoffers en getuigen van mensenhandel 
niet de waarborg hebben dat ze 
teruggestuurd worden naar een land waar 
ze in veiligheid zijn.

Om goede toepassing van haar beleid voor 
bescherming van de rechten van 
staatsburgers van derde landen door de 
lidstaten gemakkelijker te maken, moet de 
Europese Unie verschillende werkwijzen 
voor financiële hulpverlening aan de 
staatsburgers van derde landen instellen.

Or. fr

Motivering

Het is van belang om ook een groep personen in bescherming te nemen die aan vervolging 
blootstaan : de slachtoffers en getuigen van mensenhandel, waar niet alleen "gebruik" van 
gemaakt mag worden in strafrechtelijke procedures ; er moet ook rekening gehouden worden 
met de toestand in hun land van oorsprong wanneer er voorzieningen voor hun terugkeer 
getroffen worden, om druk of gevaarlijke bedreigingen tegen hun persoon niet in de hand te 
werken.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 125
Artikel 6, lid 6

6. Wanneer een onderdaan van een 
derde land die illegaal op het grondgebied 
van een lidstaat verblijft in het bezit is van 
een geldige verblijfstitel van een andere 
lidstaat, vaardigt de lidstaat waar de 
betrokkene illegaal verblijft geen 
terugkeerbesluit uit wanneer de betrokkene 
vrijwillig terugkeert naar het grondgebied 
van de lidstaat die de verblijfstitel heeft 
afgegeven.

6. Wanneer een onderdaan van een 
derde land die illegaal op het grondgebied 
van een lidstaat verblijft in het bezit is van 
een geldige verblijfstitel van een andere 
lidstaat, vaardigt de lidstaat waar de 
betrokkene illegaal verblijft geen 
terugkeerbesluit uit wanneer de betrokkene 
vrijwillig terugkeert naar het grondgebied 
van de lidstaat die de verblijfstitel heeft 
afgegeven.  Dit is een overgangsmaatregel 
in afwachting dat alle wederzijdse 
erkenningsprocedures voor 
verblijfsvergunningen op Europees niveau 
in werking treden.

Or. it

Motivering

Voordat er een Europees terugkeerbeleid aangenomen wordt, moet de Europese unie een 
wettelijk raamwerk hebben dat de wettelijke toegangskanalen tot het Europees grondgebied 
reglementeert.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 126
Artikel 6, lid 8

8. Indien ten aanzien van een illegaal 
op zijn grondgebied verblijvende onderdaan 
van een derde land een procedure loopt voor 
toekenning van een verblijfstitel of een 
andere vorm van toestemming tot verblijf, 
vaardigt de betrokken lidstaat geen 
terugkeerbesluit uit zolang de procedure 
loopt.

8. Indien ten aanzien van een illegaal 
op zijn grondgebied verblijvende onderdaan 
van een derde land een procedure loopt voor 
toekenning van een verblijfstitel of een 
andere vorm van toestemming tot verblijf, 
vaardigt de betrokken lidstaat geen 
terugkeerbesluit uit zolang de procedure 
loopt.

Or. fr
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Motivering

(Redactionele verbetering in de Franse tekst - de Ndl. tekst is in overeenstemming met het 
amendement)

Het is normaal - en getuigt van gezond verstand - om geen terugkeerbesluit te nemen zolang 
het onderzoek van een aanvraag tot verblijfsvergunning of asielverlening niet afgelopen is.  
Dat mag niet zomaar een mogelijkheid voor de lidstaat in kwestie vormen, het moet veeleer 
een regel zijn.

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 127
Artikel 6, lid 8

8. Indien ten aanzien van een illegaal 
op zijn grondgebied verblijvende onderdaan 
van een derde land een procedure loopt voor 
toekenning van een verblijfstitel of een 
andere vorm van toestemming tot verblijf, 
vaardigt de betrokken lidstaat geen 
terugkeerbesluit uit zolang de procedure 
loopt.

8. Indien ten aanzien van een illegaal 
op zijn grondgebied verblijvende onderdaan 
van een derde land een procedure loopt voor 
toekenning van een verblijfstitel of een 
andere vorm van toestemming tot verblijf, 
vaardigt de betrokken lidstaat geen 
terugkeerbesluit uit zolang de procedure 
loopt.

Or. en

(redactionele verbetering in de Engelse tekst - de Ndl. tekst is in overeenstemming met het 
amendement)

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 128
Artikel 7, lid 1

1. De lidstaten vaardigen een 
uitzettingsbevel uit tegen onderdanen van 
derde landen tegen wie een terugkeerbesluit 
is uitgevaardigd indien het risico bestaat dat 
de betrokkene onderduikt of indien de 
betrokkene niet binnen de overeenkomstig 
artikel 6, lid 2, toegekende termijn voor 
zelfstandig vertrek heeft voldaan aan zijn 
terugkeerverplichting.

1. De lidstaten vaardigen een 
uitzettingsbevel uit tegen onderdanen van 
derde landen tegen wie een terugkeerbesluit 
is uitgevaardigd indien een bevoegde 
gerechtelijke of administratieve overheid na 
afzonderlijk onderzoek objectieve redenen
heeft om aan te nemen dat het risico bestaat 
dat de betrokkene onderduikt  of indien de 
betrokkene niet binnen de overeenkomstig 
artikel 6, lid 2, toegekende termijn voor 
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zelfstandig vertrek heeft voldaan aan zijn 
terugkeerverplichting.

Or. fr

Motivering

De voorliggende formulering geeft de lidstaten te veel vrijheid om de procedure voor 
vrijwillige terugkeer op te schorten aan de hand van een "gevaar voor onderduiken", dat 
vaag omschreven blijft.  Als men geloof wil hechten aan de uitdrukkelijke wil om voorrang te 
geven aan vrijwillige terugkeer, dan moeten de gevaren van onderduiken uitsluitend door 
middel van objectieve en doorzichtige procedures vastgesteld kunnen worden.

Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 129
Artikel 7, lid 1

1. De lidstaten vaardigen een 
uitzettingsbevel uit tegen onderdanen van 
derde landen tegen wie een terugkeerbesluit 
is uitgevaardigd indien het risico bestaat dat 
de betrokkene onderduikt of indien de 
betrokkene niet binnen de overeenkomstig 
artikel 6, lid 2, toegekende termijn voor 
zelfstandig vertrek heeft voldaan aan zijn 
terugkeerverplichting.

1. De lidstaten vaardigen een 
uitzettingsbevel uit tegen onderdanen van 
derde landen die anders op onwettige wijze 
het grondgebied van een lidstaat betreden 
en er blijven, of tegen wie een 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd indien het 
risico bestaat dat de betrokkene onderduikt 
of indien de betrokkene niet binnen de 
overeenkomstig artikel 6, lid 2, toegekende 
termijn voor zelfstandig vertrek heeft 
voldaan aan zijn terugkeerverplichting.

Or. sl

Motivering

In logische samenhang met de amendementen op art. 6 § 1 en hun verantwoording, omdat de 
2 artikelen 2 wijzen van terugkeer naar het land van herkomst van een persoon kennen : 
vrijwillige en gedwongen terugkeer.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 130
Artikel 7, lid 1

1. De lidstaten vaardigen een 
uitzettingsbevel uit tegen onderdanen van 

1. De lidstaten vaardigen een 
uitzettingsbevel uit tegen onderdanen van 
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derde landen tegen wie een terugkeerbesluit 
is uitgevaardigd indien het risico bestaat dat 
de betrokkene onderduikt of indien de 
betrokkene niet binnen de overeenkomstig 
artikel 6, lid 2, toegekende termijn voor 
zelfstandig vertrek heeft voldaan aan zijn 
terugkeerverplichting.

derde landen tegen wie een terugkeerbesluit 
is uitgevaardigd omdat de betrokkene niet 
binnen de overeenkomstig artikel 6, lid 2, 
toegekende termijn voor zelfstandig vertrek 
heeft voldaan aan zijn terugkeerverplichting.

Or. it

Motivering

Bijzonderheid die van belang is voor de uitvoering van de richtlijn

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 131
Artikel 7, lid 2

2. In het uitzettingsbevel worden de 
termijn waarbinnen de uitzetting zal 
plaatsvinden en het land van terugkeer 
vermeld. 

2. In het uitzettingsbevel wordt de 
termijn waarbinnen de uitzetting zal 
plaatsvinden vermeld, enkel nadat de juiste 
identiteit en het land van oorsprong van de 
burger van een derde land vastgesteld zijn, 
die op onregelmatige wijze op het 
grondgebied van de Europese unie verblijft. 

Or. it

Motivering

Als volgens de beleidskeuzen van de Europese Commissie vrijwillige terugkeer de voorkeur 
moet krijgen, dan lijkt uitbreiding van de vertrektermijn tot 10 weken een realistischer 
periode om de doelstelling te bereiken.  Bovendien is er geen algemene overeenstemming over 
het gevaar van onderduiken, zodat het begrip uit het ontwerp van richtlijn geschrapt moet 
worden.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 132
Artikel 7, lid 3
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3. Het uitzettingsbevel wordt 
afzonderlijk of in combinatie met een 
terugkeerbesluit uitgevaardigd.

schrappen

Or. it

Motivering

Overbodige bepaling

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Martine Roure

Amendement 133
Artikel 7, lid 3

3. Het uitzettingsbevel wordt 
afzonderlijk of in combinatie met een 
terugkeerbesluit uitgevaardigd.

3. Het uitzettingsbevel wordt 
afzonderlijk of na afloop van de periode 
voor vrijwillige terugkeer in het
terugkeerbesluit uitgevaardigd.

Or. fr

Motivering

Zelfde verantwoording als bij amendement 14

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 134
Artikel 8, lid 1

1. De lidstaten kunnen per geval 
besluiten de tenuitvoerlegging van een 
terugkeerbesluit voor een passende termijn 
uit te stellen op grond van specifieke 
omstandigheden.

1. De lidstaten moeten per geval 
besluiten de tenuitvoerlegging van een 
terugkeerbesluit voor een passende termijn 
uit te stellen op grond van specifieke 
omstandigheden.

Or. it

Motivering

De lidstaten moeten verplicht zijn om de uitvoering van een terugkeerbesluit uit te stellen in 
de gevallen die in de volgende paragraaf genoemd worden.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 135
Artikel 8, lid 2, letter (a)

(a) de onderdaan van een derde land kan 
vanwege zijn of haar fysieke of mentale 
gesteldheid niet naar het land van terugkeer 
reizen of worden vervoerd;

(a) de onderdaan van een derde land kan 
vanwege zijn of haar fysieke of mentale 
gesteldheid of hoge leeftijd niet naar het 
land van terugkeer reizen of worden 
vervoerd;

Or. it

Motivering

De uitvoering moet ook uitgesteld worden voor degenen die door hun hoge leeftijd niet 
teruggestuurd kunnen worden.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 136
Artikel 8, lid 2, letter (a)

(a) de onderdaan van een derde land kan 
vanwege zijn of haar fysieke of mentale 
gesteldheid niet naar het land van terugkeer 
reizen of worden vervoerd;

(a) de onderdaan van een derde land kan 
na medisch onderzoek vanwege zijn of haar 
fysieke of mentale gesteldheid niet naar het 
land van terugkeer reizen of worden 
vervoerd;

Or. fr

Motivering

Alleen een bevoegde geneesheer mag de fysieke of mentale onmogelijkheid om te reizen of 
vervoerd te worden voor een staatsburger van een derde land kunnen vaststellen.  Het mag 
niet om een louter administratief besluit gaan.

Amendement ingediend door Giusto Catania, Vittorio Agnoletto

Amendement 137
Artikel 8, lid 2, letter (a bis) (nieuw)

(a bis)  gezondheidsredenen, zoals 
noodzakelijke verzorging wegens ernstige 
ziekte, die de lidstaten de zieke op voet van 
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gelijkheid met hun eigen burgers 
verstrekken

Or. it

Motivering

Bescherming van het recht op gezondheid moet voorrang hebben op de beleidsvoering die 
deze richtlijn beoogt.

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 138
Artikel 8, lid 2, letter (a bis) (nieuw)

(a bis)  de onmogelijkheid om een 
staatsburger van een derde land, die ernstig 
ziek is, te garanderen dat in het land waar 
hij naar moet terugkeren, daadwerkelijk de 
medische verzorging voorhanden is die hij 
nodig heeft

Or. en

Motivering

De gezondheid van een staatsburger van een derde land mag nooit in gevaar gebracht 
worden door de uitvoering van een terugkeerbesluit.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 139
Artikel 8, lid 2, letter (c)

(c) na beoordeling van de 
omstandigheden waarin een alleenstaande 
minderjarige zal terechtkomen, bestaat 
geen zekerheid dat hij of zij bij vertrek of 
aankomst kan worden overgedragen aan 
een familielid, een vergelijkbare 
vertegenwoordiger, een voogd van de 
minderjarige of een bevoegde ambtenaar 
van het land van terugkeer.

schrappen

Or. fr
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Motivering

In logische samenhang met amendement 8

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 140
Artikel 8, lid 2, letter (c bis) (nieuw)

(c bis)   de onmogelijkheid om de identiteit, 
het staatsburgerschap en land van  
herkomst van een staatsburger van een 
derde land met de grootste zekerheid te 
bepalen

Or. it

Motivering

Er moet zekerheid over de juiste identiteit van de vreemdeling bestaan.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 141
Artikel 8, lid 2, letter (c ter) (nieuw)

(c ter)  objectieve en subjectieve
omstandigheden die verhinderen dat een 
staatsburger van een derde land in zijn 
land van oorsprong onder menselijke 
omstandigheden en met volledige 
eerbiediging van zijn grondrechten 
opgevangen wordt, volgens de 
verplichtingen van het internationaal recht

Or. it

Motivering

Er moet zekerheid over de juiste identiteit van de vreemdeling bestaan.
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Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 142
Artikel 8, lid 2, letter (c bis) (nieuw)

(c bis)  de nationale overheden zijn niet in 
staat om het land van oorsprong van de 
persoon te bepalen waar een 
terugkeerbesluit tegen uitgevaardigd is

Or. fr

Motivering

Er moet ook aan de mogelijkheid van staatloze personen gedacht worden, die in het 
uitvoerend gedeelte van dit ontwerp moet voorkomen.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 143
Artikel 8, lid 2, letter (c ter) (nieuw)

(c ter)  er zijn ernstige redenen om aan te 
nemen dat de verwijdering tot collectieve 
uitwijzing leidt, in strijd met art. 4 van het 
4de protocol bij de Europese conventie voor 
de rechten van de mens, dat collectieve 
uitwijzingen verbiedt 

Or. fr

Motivering

Om elke schending van de rechten van de mens te voorkomen, zoals gesteld in de Europese 
conventie voor de rechten van de mens in geval van gezamenlijke uitwijzing : zoals door de 
Europese rechtspraak in het arrest-Conka van 5 februari 2002 gesteld, is het immers niet 
voldoende dat de situatie van de betrokkene afzonderlijk onderzocht is, maar moet  ook de 
manier waarop de uitwijzing plaatsvindt in het oog gehouden worden (of ze het effect van een 
aankondiging heeft, die een groot aantal personen van dezelfde nationaliteit betreft, 
stereotiepe opstelling van besluiten, ...) om zeker te zijn dat de verwijdering geen collectieve 
uitwijzing tot gevolg heeft.  Als er twijfel bestaat, moet de uitwijzing uitgesteld worden.
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Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 144
Artikel 8, lid 2, letter (c bis) (nieuw)

(c bis)  andere bijzondere omstandigheden

Or. en

Motivering

De opsomming moet ook onvoorzienbare gevallen omvatten.

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 145
Artikel 8, lid 3

3. Indien de tenuitvoerlegging van een 
terugkeerbesluit of een uitzettingsbevel 
wordt uitgesteld overeenkomstig de leden 1 
en 2, kunnen de onderdaan van een derde 
land bepaalde verplichtingen worden 
opgelegd om het risico op onderduiken te 
beperken, zoals de verplichting om zich 
regelmatig te melden bij de autoriteiten, een 
financiële zekerheid te stellen, documenten 
te verstrekken of op een bepaalde plaats te 
verblijven.

3. Indien de tenuitvoerlegging van een 
terugkeerbesluit of een uitzettingsbevel 
wordt uitgesteld overeenkomstig de leden 1 
en 2, kunnen de onderdaan van een derde 
land bepaalde verplichtingen worden 
opgelegd om het risico op onderduiken te 
beperken, zoals de verplichting om zich 
regelmatig te melden bij de autoriteiten, een 
financiële zekerheid te stellen, documenten 
te verstrekken of op een bepaalde plaats te 
verblijven.  Bij besluiten over de aard van 
speciale verplichtingen moet er bijzondere 
aandacht aan de specifieke situatie van 
kwetsbare personen besteed worden.

Or. en

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 146
Artikel 8, lid 3

3. Indien de tenuitvoerlegging van een 
terugkeerbesluit of een uitzettingsbevel 
wordt uitgesteld overeenkomstig de leden 1 
en 2, kunnen de onderdaan van een derde 
land bepaalde verplichtingen worden 

3. Indien de tenuitvoerlegging van een 
terugkeerbesluit of een uitzettingsbevel 
wordt uitgesteld overeenkomstig de leden 1 
en 2, kunnen de onderdaan van een derde 
land bepaalde verplichtingen worden 
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opgelegd om het risico op onderduiken te 
beperken, zoals de verplichting om zich 
regelmatig te melden bij de autoriteiten, een 
financiële zekerheid te stellen, documenten 
te verstrekken of op een bepaalde plaats te 
verblijven.

opgelegd, zoals de verplichting om zich 
regelmatig te melden bij de autoriteiten, een 
financiële zekerheid te stellen, documenten 
te verstrekken of op een plaats naar keuze 
van de staatsburger van een derde land te 
verblijven.

Or. it

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 147
Artikel 9

Artikel 9
Inreisverbod
1. Een uitzettingsbevel gaat vergezeld 
van een inreisverbod van maximaal vijf 
jaar. 
Terugkeerbesluiten kunnen ook vergezeld 
gaan van een inreisverbod.
2. De duur van het inreisverbod wordt 
per geval bepaald aan de hand van de 
omstandigheden, waarbij met name wordt 
meegewogen of:
(a) het de eerste keer is dat tegen de 
betrokken onderdaan van een derde land 
een uitzettingsbevel wordt uitgevaardigd;
(b) tegen de betrokken onderdaan van een 
derde land al vaker een uitzettingsbevel is 
uitgevaardigd;
(c) de betrokken onderdaan van een derde 
land de lidstaat is binnengekomen terwijl er 
een inreisverbod van kracht was;
(d) de betrokken onderdaan van een derde 
land een bedreiging vormt voor de 
openbare orde of de openbare veiligheid.
Het inreisverbod kan voor een langere 
periode dan vijf jaar worden opgelegd 
indien de onderdaan van een derde land 
een ernstige bedreiging vormt voor de 
openbare orde of de openbare veiligheid.

schrappen
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3. Het inreisverbod kan worden 
ingetrokken, in het bijzonder wanneer:
(a) het de eerste keer is dat tegen de 
betrokkene een terugkeerbesluit of een 
uitzettingsbevel wordt uitgevaardigd;
(b) de betrokkene zich heeft gemeld bij 
een consulaire post van een lidstaat;
(c) de betrokkene alle kosten van de 
vorige terugkeerprocedure heeft vergoed.
4. In uitzonderlijke gevallen kan het 
inreisverbod tijdelijk worden opgeschort.
5. De leden 1 tot 4 laten het recht om 
in een van de lidstaten asiel aan te vragen, 
onverlet.

Or. it

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 148
Artikel 9, lid 1, alinea 1

1. Een uitzettingsbevel gaat vergezeld 
van een inreisverbod van maximaal vijf jaar. 

1. Een uitzettingsbevel kan na 
individuele afweging vergezeld gaan van 
een inreisverbod van maximaal vijf jaar.  
Een dergelijk besluit moet met redenen 
omkleed zijn en er kan in beroep tegen 
gegaan worden.

Or. fr

Motivering

De formulering van dit artikel door de Europese Commissie veronachtzaamt het 
evenredigheidsprinciep, want ze stelt een stelselmatige praktijk voor.  Het amendement 
beperkt daarom de toepassing, geeft de verplichting om de besluiten te verantwoorden en 
zorgt dat er daadwerkelijk beroep tegen mogelijk is.

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 149
Artikel 9, lid 1, alinea 1
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1. Een uitzettingsbevel gaat vergezeld 
van een inreisverbod van maximaal vijf jaar. 

1. Een uitzettingsbevel kan vergezeld 
gaan van een inreisverbod van maximaal 
vijf jaar. 

Or. en

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 150
Artikel 9, lid 1, alinea 1

1. Een uitzettingsbevel gaat vergezeld 
van een inreisverbod van maximaal vijf jaar. 

1. Een uitzettingsbevel kan vergezeld 
gaan van een inreisverbod van maximaal 
vijf jaar. 

Or. en

Motivering

Uitzettingsbevelen en terugkeerbesluiten kunnen van een inreisverbod vergezeld gaan, maar 
in geen geval automatisch.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 151
Artikel 9, lid 1

1. Een uitzettingsbevel gaat vergezeld 
van een inreisverbod van maximaal vijf jaar. 
Terugkeerbesluiten kunnen ook vergezeld 
gaan van een inreisverbod.

1. Een uitzettingsbevel kan vergezeld 
gaan van een inreisverbod van maximaal 
vijf jaar of zolang als de staatsburger van 
een derde land niet kan aantonen dat er 
een mogelijkheid van regelmatig verblijf in 
een land van de Europese unie bestaat.  
Een inreisverbod doet in ieder geval geen 
afbreuk aan het recht van elke persoon om 
asiel en andere vormen van humanitaire 
bescherming volgens het internationaal 
recht te krijgen.
Terugkeerbesluiten kunnen ook vergezeld 
gaan van een inreisverbod van meer dan 5 
jaar, enkel en alleen als er omstandigheden 
blijven bestaan die de openbare orde en 
nationale veiligheid in gevaar brengen.
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Or. it

Motivering

verduidelijkingen die niet overbodig lijken

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 152
Artikel 9, lid 2, letter (d) en alinea 2

(d) de betrokken onderdaan van een derde 
land een bedreiging vormt voor de openbare 
orde of de openbare veiligheid.

(d) het bewezen is dat de betrokken 
onderdaan van een derde land een 
bedreiging vormt voor de openbare orde of 
de openbare veiligheid.

Het inreisverbod kan voor een langere 
periode dan vijf jaar worden opgelegd indien 
de onderdaan van een derde land een 
ernstige bedreiging vormt voor de openbare 
orde of de openbare veiligheid.

Het inreisverbod kan voor een langere 
periode dan vijf jaar worden opgelegd indien 
het bewezen is dat de onderdaan van een 
derde land een ernstige bedreiging vormt 
voor de openbare orde of de openbare 
veiligheid.

Or. en

Motivering

Een inreisverbod moet altijd op grond van een aangetoonde bedreiging uitgevaardigd worden 
en geen ruimte voor interpretatie laten.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 153
Artikel 9, lid 2, letter (d) en alinea 2

(d) de betrokken onderdaan van een derde 
land een bedreiging vormt voor de openbare 
orde of de openbare veiligheid.

(d) de betrokken onderdaan van een derde 
land een bedreiging vormt voor de openbare 
orde of de openbare veiligheid.

Het inreisverbod kan voor een langere 
periode dan vijf jaar worden opgelegd indien 
de onderdaan van een derde land een 
ernstige bedreiging vormt voor de openbare 
orde of de openbare veiligheid.

Het inreisverbod kan voor een langere 
periode dan vijf jaar worden opgelegd 

alleen indien de onderdaan van een derde 
land een ernstige bedreiging vormt voor de 
openbare orde of de openbare veiligheid.



AM\630827NL.doc 55/92 PE 378.672v01-00

NL

Or. it

Motivering

verduidelijking die niet overbodig lijkt

Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 154
Artikel 9, lid 3

3. Het inreisverbod kan worden 
ingetrokken, in het bijzonder wanneer:
(a) het de eerste keer is dat tegen de 
betrokkene een terugkeerbesluit of een 
uitzettingsbevel wordt uitgevaardigd;
(b) de betrokkene zich heeft gemeld bij 
een consulaire post van een lidstaat;
(c) de betrokkene alle kosten van de 
vorige terugkeerprocedure heeft vergoed.

schrappen

Or. sl

Motivering

De mogelijkheid om een inreisverbod in te trekken moet voor ieder geval afzonderlijk bekeken 
worden en mag in geen geval beïnvloed worden door de mogelijkheid dat de kosten van de 
maatregel terugbetaald worden.  De organisatoren van onwettige grensoverschrijdingen 
zouden daarmee aangemoedigd worden om staatsburgers van derde landen gewoon meer 
geld te vragen om ze de grens te helpen oversteken, waarmee ze dan elk inreisverbod wegens 
dat soort praktijken zouden kunnen afkopen.  De uitbuiting van burgers van derde landen zou 
alleen maar toenemen.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 155
Artikel 9, lid 3

3. Het inreisverbod kan worden 
ingetrokken, in het bijzonder wanneer:

3. Het inreisverbod kan worden 
ingetrokken op elk ogenblik als een 
vluchteling asiel of een verblijfsvergunning 
of nieuwe toelating vraagt.

(a) het de eerste keer is dat tegen de 
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betrokkene een terugkeerbesluit of een 
uitzettingsbevel wordt uitgevaardigd;
(b) de betrokkene zich heeft gemeld bij 
een consulaire post van een lidstaat;
(c) de betrokkene alle kosten van de 
vorige terugkeerprocedure heeft vergoed.

Or. en

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 156
Artikel 9, lid 3, inleidende formule

3. Het inreisverbod kan worden 
ingetrokken, in het bijzonder wanneer:

3. Het inreisverbod kan op elk ogenblik 
worden ingetrokken, in het bijzonder 
wanneer:

Or. fr

Motivering

Uitdrukkelijke koppeling van de opheffing van het verbod op nieuwe toelating aan 
terugbetaling van de kosten van de terugkeerprocedure, kan tot ongerechtvaardigde positieve 
discriminatie van de meest bemiddelde personen, of zelfs welgestelde mensensmokkelaars 
leiden.

Opheffing van het verbod op nieuwe toelating moet bij de grensposten en buitenlandse 
consulaten aangevraagd kunnen worden en afhankelijk zijn van de toestand van de aanvrager 
in het land waar hij naar teruggekeerd is.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 157
Artikel 9, lid 3, letter (b bis) (nieuw)

(b bis)  het bestaan van de aanvrager 
bedreigd wordt door veranderingen in het 
land waar hij naar teruggekeerd is, die voor 
hem gevaar van vervolging inhouden ; een 
opheffing door één van de lidstaten geldt 
voor heel het grondgebied van de Europese 
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unie

Or. fr

Motivering

Uitdrukkelijke koppeling van de opheffing van het verbod op nieuwe toelating aan 
terugbetaling van de kosten van de terugkeerprocedure, kan tot ongerechtvaardigde positieve 
discriminatie van de meest bemiddelde personen, of zelfs welgestelde mensensmokkelaars 
leiden.

Opheffing van het verbod op nieuwe toelating moet bij de grensposten en buitenlandse 
consulaten aangevraagd kunnen worden en afhankelijk zijn van de toestand van de aanvrager 
in het land waar hij naar teruggekeerd is.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 158
Artikel 9, lid 3, letter (c)

(c) de betrokkene alle kosten van de 
vorige terugkeerprocedure heeft vergoed.

schrappen

Or. fr

Motivering

Uitdrukkelijke koppeling van de opheffing van het verbod op nieuwe toelating aan 
terugbetaling van de kosten van de terugkeerprocedure, kan tot ongerechtvaardigde positieve 
discriminatie van de meest bemiddelde personen, of zelfs welgestelde mensensmokkelaars 
leiden.

Opheffing van het verbod op nieuwe toelating moet bij de grensposten en buitenlandse 
consulaten aangevraagd kunnen worden en afhankelijk zijn van de toestand van de aanvrager 
in het land waar hij naar teruggekeerd is.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 159
Artikel 9, lid 3, letter (c bis) (nieuw)

(c bis) de betrokkene voor alle vormen van 
internationale bescherming in aanmerking 
komt als gevolg van politieke en 
economische veranderingen in zijn land 
van herkomst tijdens de verbodsperiode 

Or. it

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 160
Artikel 9, lid 3, alinea 2 (nieuw)

Een inreisverbod kan ook ingetrokken 
worden als daar andere positieve redenen 
voor zijn.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid van intrekking moet altijd open blijven voor positieve veranderingen in de 
omstandigheden, die maken dat een staatsburger van een derde land het grondgebied van de 
Europese unie opnieuw mag betreden.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 161
Artikel 9, lid 4

4. In uitzonderlijke gevallen kan het 
inreisverbod tijdelijk worden opgeschort.

4. In uitzonderlijke gevallen kan het 
inreisverbod tijdelijk worden opgeschort als 
de omstandigheden die de openbare orde en 
nationale veiligheid in gevaar kunnen 
brengen, minder ernstig worden.

Or. it
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Motivering

een formulering die beter in overeenstemming met de bedoeling van de richtlijn lijkt

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 162
Artikel 9, lid 4

4. In uitzonderlijke gevallen kan het 
inreisverbod tijdelijk worden opgeschort.

4. In uitzonderlijke gevallen kan het 
inreisverbod tijdelijk  opgeschort of volledig 
ingetrokken worden.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid van volledige intrekking van een inreisverbod moet vermeld worden.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 163
Artikel 9, lid 5

5. De leden 1 tot 4 laten het recht om in 
een van de lidstaten asiel aan te vragen, 
onverlet.

5. De leden 1 tot 4 laten het recht om in 
een van de lidstaten asiel of een 
verblijfsvergunning aan te vragen, onverlet.  
Het feit dat er voor een staatsburger van 
een derde land een inreisverbod geldt, 
wordt niet in aanmerking genomen bij zijn 
of haar aanvraag tot asielverlening of om 
een verblijfsvergunning.

Or. en

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 164
Artikel 9, lid 5

5. De leden 1 tot 4 laten het recht om in 
een van de lidstaten asiel aan te vragen, 
onverlet.

5. De leden 1 tot 4 laten het recht om in 
een van de lidstaten asiel of internationale 
bescherming aan te vragen, onverlet.
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Or. it

Motivering

een formulering die beter in overeenstemming met de bedoeling van de richtlijn lijkt

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 165
Artikel 10, lid 1

1. Indien de lidstaten bij de uitzetting 
van een onderdaan van een derde land die 
zich tegen de uitzetting verzet, 
gebruikmaken van dwangmaatregelen, 
gebruiken zij geen buitenproportionele 
maatregelen en geen onredelijk geweld. 
Uitzetting gebeurt met inachtneming van de 
grondrechten en met eerbiediging van de 
waardigheid van de betrokken onderdaan 
van een derde land.

1. In gevallen dat de lidstaten bij de 
uitzetting van een onderdaan van een derde 
land die zich tegen de uitzetting verzet, in 
laatste instantie moeten gebruikmaken van 
dwangmaatregelen, gebruiken zij geen 
buitenproportionele maatregelen en geen 
onredelijk geweld. In het hoger belang van 
de staatsburger van een derde land waar 
een uitzettingsprocedure tegen loopt, en het 
belang van de veiligheidsagenten die tot 
uitzetting overgaan, worden de
dwangmaatregelen toegepast met 
inachtneming van de grondrechten en met 
eerbiediging van de waardigheid van de 
betrokken onderdaan van een derde land en 
de 20 leidende princiepen voor het 
terugkeerbeleid, die het ministercomité van 
de Raad van Europa op 20-22 oktober 2004 
vastgelegd heeft.

Or. fr

Motivering

Geweld mag in geen geval systematisch gebruikt worden.  Als er bij uitzettingsacties 
regelmatig ernstige schendingen van de rechten van de mens vastgesteld worden, dan is het 
ook geboden om voor het gebruik van geweld door de overheden die met de uitzettingen 
belast zijn, Europese gedragsregels op te stellen die van de teksten uitgaan die door de 
Verenigde Naties en de Raad van Europa aangenomen zijn.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 166
Artikel 10, lid 1
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1. Indien de lidstaten bij de uitzetting 
van een onderdaan van een derde land die 
zich tegen de uitzetting verzet, 
gebruikmaken van dwangmaatregelen, 
gebruiken zij geen buitenproportionele 
maatregelen en geen onredelijk geweld. 
Uitzetting gebeurt met inachtneming van de 
grondrechten en met eerbiediging van de 
waardigheid van de betrokken onderdaan 
van een derde land.

1. Indien de lidstaten bij de uitzetting 
van een onderdaan van een derde land die 
zich tegen de uitzetting verzet, 
gebruikmaken van dwangmaatregelen, 
gebruiken zij geen buitenproportionele 
maatregelen en geen maatregelen die 
gebruik van geweld inhouden. Uitzetting 
gebeurt met inachtneming van de 
grondrechten en met eerbiediging van de 
waardigheid van de betrokken onderdaan 
van een derde land, die altijd bijtijds op de 
hoogte gebracht moet worden van de 
procedures en de manier waarop ze 
uitgevoerd worden, de reisweg en 
bestemming van zijn uitzetting.

Or. it

Motivering

Een formulering die beter in overeenstemming met de bedoeling van de richtlijn lijkt.

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 167
Artikel 10, lid 1

1. Indien de lidstaten bij de uitzetting 
van een onderdaan van een derde land die 
zich tegen de uitzetting verzet, 
gebruikmaken van dwangmaatregelen, 
gebruiken zij geen buitenproportionele 
maatregelen en geen onredelijk geweld. 
Uitzetting gebeurt met inachtneming van de 
grondrechten en met eerbiediging van de 
waardigheid van de betrokken onderdaan 
van een derde land.

1. Indien de lidstaten bij de uitzetting 
van een onderdaan van een derde land die 
zich tegen de uitzetting verzet, 
gebruikmaken van dwangmaatregelen, 
gebruiken zij geen buitenproportionele 
maatregelen en geen onredelijk geweld. 
Uitzetting gebeurt met inachtneming van de 
grondrechten en met eerbiediging van de 
waardigheid van de betrokken onderdaan 
van een derde land.  Dwangmaatregelen 
kunnen alleen in allerlaatste instantie 
gebruikt worden en zijn bij de uitzetting 
van kwetsbare personen te vermijden.

Or. en
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Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 168
Artikel 10, lid 1

1. Indien de lidstaten bij de uitzetting 
van een onderdaan van een derde land die 
zich tegen de uitzetting verzet, 
gebruikmaken van dwangmaatregelen, 
gebruiken zij geen buitenproportionele 
maatregelen en geen onredelijk geweld. 
Uitzetting gebeurt met inachtneming van de 
grondrechten en met eerbiediging van de 
waardigheid van de betrokken onderdaan 
van een derde land.

1. Indien de lidstaten bij de uitzetting 
van een onderdaan van een derde land die 
zich tegen de uitzetting verzet, 
gebruikmaken van dwangmaatregelen, 
gebruiken zij geen buitenproportionele 
maatregelen en geen onredelijk geweld. 
Uitzetting gebeurt met inachtneming van de 
grondrechten en met eerbiediging van de 
waardigheid van de betrokken onderdaan 
van een derde land en de overeenkomstige 
maatregelen moeten openstaan voor 
individueel onderzoek van onafhankelijke 
zijde.

Or. en

Motivering

Individuele en onafhankelijke inspectie moet uitdrukkelijk vermeld worden als er geweld 
gebruikt wordt.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 169
Artikel 10, lid 1 bis (nieuw)

1 bis.  Uitzettingsacties moeten doorgevoerd 
worden door agenten die speciaal voor dat 
soort werkzaamheden opgeleid zijn, in een 
duidelijk juridisch raamwerk dat de 
mogelijkheden en voorwaarden voor het 
gebruik van dwangmaatregelen zorgvuldig 
afbakent.  De maatregelen mogen in geen 
geval in gedeeltelijke of volledige afsluiting 
van de luchtwegen bestaan die tot 
verstikking kan leiden.

Or. fr

Motivering

Degelijke opleiding en ondubbelzinnige regels zijn onmisbaar, in het belang van de agenten 
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die de uitzettingen doorvoeren en de personen die uitgezet worden.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 170
Artikel 10, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. De lidstaten dienen een gezamenlijk 
controlemechanisme in te voeren om 
collectieve uitzetting te voorkomen, 
overeenkomstig artikel 19 van het EU-
Handvest van de grondrechten, dat 
betrekking heeft op verwijdering, uitzetting 
en uitlevering, en artikel 4 van protocol 4 
bij het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens, waarin dergelijke uitzettingen 
worden verboden, in het bijzonder door 
middel van de organisatie van gezamenlijke 
vluchten.

Or. fr

Motivering

De invoering van een gezamenlijk mechanisme om toe te zien uitzettingsoperaties zou een 
concrete uiting zijn van de wens van de lidstaten om hun voornemens in het kader van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens met betrekking tot de terugkeerprocedure.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Martine Roure

Amendement 171
Artikel 10, lid 1 quater (nieuw)

1 quater. De lidstaten zien erop toe dat 
NGO's aanwezig zijn tijdens het 
terugkeerproces, in het bijzonder bij 
verwijderingsoperaties.

Or. fr

Motivering

De aanwezigheid van NGO's bij het terugkeerproces is een garantie van de bereidheid van de 
lidstaten om te waarborgen dat de waardigheid van uitgezette personen bij hun terugkeer in 
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acht wordt genomen, overeenkomstig de relevante internationale verdragen; hun werk is 
onmisbaar voor een goede uitvoering van de procedure met de ingezetenen van derde landen, 
wier problemen zij het beste kennen en die zij kunnen helpen oplossen.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 172
Artikel 10, lid 2

2. Bij uitzetting houden de lidstaten 
rekening met de gemeenschappelijke 
richtsnoeren voor veiligheidsvoorzieningen 
voor gezamenlijke verwijdering door de 
lucht die zijn gehecht aan Beschikking 
2004/573/EG.

2. Bij uitzetting houden de lidstaten 
rekening met de gemeenschappelijke 
richtsnoeren voor veiligheidsvoorzieningen 
voor gezamenlijke verwijdering door de 
lucht die zijn gehecht aan Beschikking 
2004/573/EG, en vermijden zij 
gezamenlijke verwijderingen en procedures 
die formeel bedoeld zijn voor de 
verwijdering van individuele personen 
maar die gezamenlijk worden toegepast.

Or. it

Motivering

Deze formulering stemt beter overeen met de opzet van de richtlijn.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 173
Artikel 10, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer een terugkeerbesluit wordt 
genomen met het oog op het garanderen en 
controleren van de sociale en economische 
herintegratie van de repatriant in het land 
van herkomst stelt de Commissie in overleg 
met elk derde land een ad hoc-
samenwerkingsplan op om eerbiediging 
van de fundamentele rechten van de 
repatriant te garanderen.

Or. it
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Motivering

Ter completering van het terugkeerbeleid van de EU.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 174
Artikel 11, lid 1, alinea 1

1. Terugkeerbesluiten en 
uitzettingsbevelen worden schriftelijk 
uitgevaardigd. 

1. Terugkeerbesluiten en 
uitzettingsbevelen worden schriftelijk 
uitgevaardigd binnen een redelijke periode 
na het officiële besluit van de rechterlijke 
autoriteiten, in alle gevallen in 
aanwezigheid van een wettelijk 
vertegenwoordiger die optreedt namens de 
ingezetene van het derde land.

Or. it

Motivering

Ter completering van het terugkeerbeleid van de EU.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Martine Roure

Amendement 175
Artikel 11, lid 1

1. Terugkeerbesluiten en 
uitzettingsbevelen worden schriftelijk 
uitgevaardigd. 

1. Terugkeerbesluiten en 
uitzettingsbevelen worden schriftelijk 
uitgevaardigd in een taal die de ingezetene 
van het derde land begrijpt. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de feitelijke 
en juridische gronden in het besluit en/of het 
bevel worden vermeld en dat de betrokken 
onderdaan van een derde land schriftelijk 
wordt gewezen op de rechtsmiddelen die 
hem ter beschikking staan. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de feitelijke 
en juridische gronden in het besluit en/of het 
bevel worden vermeld en dat de betrokken 
onderdaan van een derde land schriftelijk 
wordt gewezen op de rechtsmiddelen die 
hem ter beschikking staan. 

Or. fr



PE 378.672v01-00 66/92 AM\630827NL.doc

NL

Motivering

Met het oog op een juiste afwikkeling van de procedure is het belangrijk dat de persoon op 
wie een terugkeerbesluit of uitzettingsbevel betrekking heeft in staat is het tegen hem genomen 
besluit te begrijpen. (Rest van de motivering niet van toepassing op de Nederlandse tekst).

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 176
Artikel 11, lid 1, alinea 1

1. Terugkeerbesluiten en
uitzettingsbevelen worden schriftelijk 
uitgevaardigd. 

1. Terugkeerbesluiten,
uitzettingsbevelen en inreisverboden 
worden schriftelijk uitgevaardigd in een taal 
die de ingezetene van het derde land 
begrijpt. 

Or. en

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 177
Artikel 11, lid 1

1. Terugkeerbesluiten en 
uitzettingsbevelen worden schriftelijk 
uitgevaardigd. 

1. Terugkeerbesluiten en 
uitzettingsbevelen worden schriftelijk 
uitgevaardigd en verstrekt in een taal die de 
persoon op wie het besluit betrekking heeft 
begrijpt. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de feitelijke 
en juridische gronden in het besluit en/of het 
bevel worden vermeld en dat de betrokken 
onderdaan van een derde land schriftelijk 
wordt gewezen op de rechtsmiddelen die 
hem ter beschikking staan. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de feitelijke 
en juridische gronden in het besluit en/of het 
bevel worden vermeld en dat de betrokken 
onderdaan van een derde land een 
schriftelijke uitleg ontvangt van de 
rechtsmiddelen die hem ter beschikking 
staan. 

Or. en

Motivering

Een terugkeerbesluit of uitzettingsbevel met serieuze gevolgen voor een persoon moet 
onvoorwaardelijk worden uitgevaardigd in een taal die de betreffende persoon begrijpt.
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Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 178
Artikel 11, lid 2

2. Op verzoek verstrekken de lidstaten 
een schriftelijke of mondelinge vertaling 
van de belangrijkste onderdelen van het 
terugkeerbesluit en/of het uitzettingsbevel 
in een taal die de onderdaan van een derde 
land redelijkerwijze geacht kan worden te 
begrijpen.

schrappen

Or. en

Motivering

De wijzigingen in artikel 11, lid 1 maken lid 2 overbodig.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 179
Artikel 11, lid 2

2. Op verzoek verstrekken de lidstaten 
een schriftelijke of mondelinge vertaling van 
de belangrijkste onderdelen van het 
terugkeerbesluit en/of het uitzettingsbevel in 
een taal die de onderdaan van een derde land 
redelijkerwijze geacht kan worden te 
begrijpen.

2. Op verzoek verstrekken de lidstaten 
een schriftelijke of mondelinge vertaling van 
het terugkeerbesluit en/of het 
uitzettingsbevel in een taal die de onderdaan 
van een derde land of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger redelijkerwijze geacht 
kan worden te begrijpen.

Or. it

Motivering

Deze waarborgen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de juridische procedures op 
eerlijke wijze worden afgewikkeld.



PE 378.672v01-00 68/92 AM\630827NL.doc

NL

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 180
Artikel 11, lid 2

2. Op verzoek verstrekken de lidstaten 
een schriftelijke of mondelinge vertaling van 
de belangrijkste onderdelen van het 
terugkeerbesluit en/of het uitzettingsbevel in 
een taal die de onderdaan van een derde land 
redelijkerwijze geacht kan worden te 
begrijpen.

2. De lidstaten verstrekken een 
schriftelijke of mondelinge vertaling van het 
terugkeerbesluit, het uitzettingsbevel en/of 
het inreisverbod in een taal die de 
onderdaan van een derde land begrijpt.

Or. en

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 181
Artikel 11, lid 2

2. Op verzoek verstrekken de lidstaten 
een schriftelijke of mondelinge vertaling van 
de belangrijkste onderdelen van het 
terugkeerbesluit en/of het uitzettingsbevel in 
een taal die de onderdaan van een derde land 
redelijkerwijze geacht kan worden te 
begrijpen.

2. De lidstaten verstrekken een 
schriftelijke of mondelinge vertaling van de 
belangrijkste onderdelen van het 
terugkeerbesluit en/of het uitzettingsbevel in 
een taal die de onderdaan van een derde land 
begrijpt.

Or. fr

Motivering

De geschreven of mondelinge vertaling van de belangrijkste onderdelen van het 
terugkeerbesluit en het uitzettingsbevel moeten systematisch worden verstrekt en niet slechts 
op verzoek: dit is van wezenlijk belang om te waarborgen dat een beroep effectief kan zijn en 
dat de onderdaan van een derde land volledig wordt geïnformeerd over de redenen voor het
besluit dat tegen hem is genomen en de procedures die gevolgd moeten worden.

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 182
Artikel 11, lid 2

2. Op verzoek verstrekken de lidstaten 
een schriftelijke of mondelinge vertaling van 

2. De lidstaten verstrekken een 
schriftelijke of mondelinge vertaling van de 
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de belangrijkste onderdelen van het 
terugkeerbesluit en/of het uitzettingsbevel in 
een taal die de onderdaan van een derde land 
redelijkerwijze geacht kan worden te 
begrijpen.

belangrijkste onderdelen van het 
terugkeerbesluit en/of het uitzettingsbevel in 
een taal die de onderdaan van een derde land 
redelijkerwijze geacht kan worden te 
begrijpen.

Or. en

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 183
Artikel 12, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
onderdanen van derde landen het recht 
hebben om bij een rechterlijke instantie een 
doeltreffend rechtsmiddel in te stellen tegen 
een terugkeerbesluit en/of een 
uitzettingsbevel.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
onderdanen van derde landen het recht 
hebben om bij een rechterlijke instantie een 
doeltreffend rechtsmiddel in te stellen tegen 
een terugkeerbesluit, een uitzettingsbevel, 
een detentiebesluit en/of een inreisverbod.

Or. fr

Motivering

Personen die zijn gedetineerd moeten het recht hebben beroep in te stellen, op basis waarvan 
een rechtbank moet besluiten of de detentie legaal is en zijn vrijlating moet gelasten indien de 
detentie illegaal is.

Evenzo moet het mogelijk zijn beroep in te stellen tegen een inreisverbod gezien de 
dramatische gevolgen die dit kan hebben.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 184
Artikel 12, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
onderdanen van derde landen het recht 
hebben om bij een rechterlijke instantie een 
doeltreffend rechtsmiddel in te stellen tegen 
een terugkeerbesluit en/of een 
uitzettingsbevel.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
asielzoekers en alle onderdanen van derde 
landen het recht hebben om bij een 
rechterlijke instantie een doeltreffend 
rechtsmiddel in te stellen tegen een 
terugkeerbesluit en/of een uitzettingsbevel.

Or. it
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Motivering

Betere formulering.

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 185
Artikel 12, lid 2

2. Het rechtsmiddel moet opschortende 
werking hebben of de betrokkene het recht 
geven een verzoek tot opschorting van de 
tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit 
of het uitzettingsbevel in te dienen; in dat 
geval wordt de tenuitvoerlegging uitgesteld 
tot het terugkeerbesluit of het 
uitzettingsbevel is bevestigd of niet langer 
door middel van een rechtsmiddel met 
opschortende werking wordt aangevochten.

2. Het rechtsmiddel moet opschortende 
werking hebben.

Or. en

Motivering

Het rechtsmiddel moet opschortende werking hebben ter beperking van de negatieve gevolgen 
en extra kosten van een terugkeerbesluit indien dit wordt ingetrokken.

Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 186
Artikel 12, lid 2

2. Het rechtsmiddel moet opschortende 
werking hebben of de betrokkene het recht 
geven een verzoek tot opschorting van de 
tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit of 
het uitzettingsbevel in te dienen; in dat geval 
wordt de tenuitvoerlegging uitgesteld tot het 
terugkeerbesluit of het uitzettingsbevel is 
bevestigd of niet langer door middel van een 
rechtsmiddel met opschortende werking 
wordt aangevochten.

2. De beroepsprocedure voor 
onderdanen van derde landen 
overeenkomstig artikel 6 van deze richtlijn
moet opschortende werking hebben of de 
betrokkene het recht geven een verzoek tot 
opschorting van de tenuitvoerlegging van 
het terugkeerbesluit of het uitzettingsbevel 
in te dienen; in dat geval wordt de 
tenuitvoerlegging uitgesteld tot het 
terugkeerbesluit of het uitzettingsbevel is 
bevestigd of niet langer door middel van een 
rechtsmiddel met opschortende werking 
wordt aangevochten.
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Or. sl

Motivering

(Motivering langer dan 500 karakters.)

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 187
Artikel 12, lid 2

2. Het rechtsmiddel moet opschortende 
werking hebben of de betrokkene het recht 
geven een verzoek tot opschorting van de 
tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit of 
het uitzettingsbevel in te dienen; in dat 
geval wordt de tenuitvoerlegging uitgesteld 
tot het terugkeerbesluit of het 
uitzettingsbevel is bevestigd of niet langer 
door middel van een rechtsmiddel met 
opschortende werking wordt aangevochten.

2. Het rechtsmiddel heeft onmiddellijke
opschorting van de tenuitvoerlegging van 
het terugkeerbesluit of het uitzettingsbevel 
tot gevolg; in dat geval wordt de 
tenuitvoerlegging uitgesteld tot het 
terugkeerbesluit of het uitzettingsbevel is 
bevestigd of niet langer door middel van een 
rechtsmiddel met opschortende werking 
wordt aangevochten.

Or. it

Motivering

Betere formulering.

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 188
Artikel 12, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Een bevel tot vreemdelingenbewaring 
bevat de feitelijke en juridische redenen en 
wordt afzonderlijk besluit het 
terugkeerbesluit en het uitzettingsbevel
uitgevaardigd.

Or. en

Motivering

Dit is een algemeen toegepaste norm in het openbaar bestuursrecht en voorkomt willekeurige 
bevelen en automatische uitvaardiging.
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Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 189
Artikel 12, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De beroepsprocedure voor 
onderdanen van derde landen 
overeenkomstig artikel 7 van deze richtlijn 
heeft geen opschortende werking voor de 
tenuitvoerlegging van het uitzettingsbevel.

Or. sl

Motivering

(Motivering langer dan 500 karakters)

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 190
Artikel 12, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betrokken onderdaan van een derde land 
toegang heeft tot juridisch advies, 
vertegenwoordiging in rechte en, indien 
nodig, taalkundige bijstand. Aan diegenen 
die niet over toereikende financiële 
middelen beschikken, wordt rechtsbijstand 
verleend voorzover deze bijstand 
noodzakelijk is om de daadwerkelijke 
toegang tot de rechter te waarborgen.

3. De lidstaten zorgen er zonder 
uitzondering voor dat ten behoeve van de 
betrokken onderdaan van een derde land alle 
procedures zijn ingevoerd ter verzekering 
van toegang tot juridisch advies, 
vertegenwoordiging in rechte en, indien 
nodig, taalkundige bijstand. Aan diegenen 
die niet over toereikende financiële 
middelen beschikken, wordt rechtsbijstand 
verleend.

Or. it

Motivering

Betere formulering.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 191
Artikel 12, lid 3
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3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betrokken onderdaan van een derde land 
toegang heeft tot juridisch advies, 
vertegenwoordiging in rechte en, indien 
nodig, taalkundige bijstand. Aan diegenen 
die niet over toereikende financiële 
middelen beschikken, wordt rechtsbijstand 
verleend voorzover deze bijstand 
noodzakelijk is om de daadwerkelijke 
toegang tot de rechter te waarborgen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betrokken onderdaan van een derde land 
toegang heeft tot juridisch advies, 
vertegenwoordiging in rechte en taalkundige 
bijstand. Aan diegenen die niet over 
toereikende financiële middelen beschikken, 
wordt rechtsbijstand verleend.

Or. fr

Motivering

Personen die over onvoldoende middelen beschikken moeten steun krijgen om de juridische 
kosten te dekken, ongeacht de kans op toelating. De noodzaak van dergelijke financiële steun 
kan niet serieus worden onderzocht met inachtneming van alle eventualiteiten tijdens een 
procedure. Daarom moet iemand automatisch recht hebben op juridische bijstand indien hij 
over ontoereikende middelen beschikt.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 192
Artikel 12, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten dragen zorg voor de 
herintegratie van onderdanen van derde 
landen wier beroep is toegekend.

Or. fr

Motivering

Om te garanderen dat beroepen doeltreffend zijn, ondanks de niet-opschortende werking, is 
het van belang te waarborgen dat personen die met succes beroep instellen tegen een 
uitzettingsbevel kunnen terugkeren naar de betreffende lidstaat, met inachtneming van het 
beginsel van niet-uitzetting.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 193
Artikel 13, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verblijfsomstandigheden van onderdanen 
van derde landen voor wie de 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verblijfsomstandigheden van onderdanen 
van derde landen voor wie de 
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tenuitvoerlegging van een terugkeerbesluit is 
uitgesteld of die niet kunnen worden uitgezet 
om de in artikel 8 van deze richtlijn 
genoemde redenen, niet ongunstiger zijn dan 
die welke zijn beschreven in de artikelen 7 
tot 10, artikel 15 en de artikelen 17 tot 20 
van Richtlijn 2003/9/EG.

tenuitvoerlegging van een terugkeerbesluit is 
uitgesteld of die niet kunnen worden uitgezet 
om de in artikel 8 van deze richtlijn 
genoemde redenen, niet ongunstiger zijn dan 
die welke zijn beschreven in de artikelen 7 
tot 10, artikel 15 en de artikelen 17 tot 20 
van Richtlijn 2003/9/EG; deze 
omstandigheden mogen geen beperking 
van de bewegingsvrijheid of administratieve 
detentie inhouden.

Or. it

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 194
Artikel 13, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verblijfsomstandigheden van onderdanen 
van derde landen voor wie de 
tenuitvoerlegging van een terugkeerbesluit is 
uitgesteld of die niet kunnen worden uitgezet 
om de in artikel 8 van deze richtlijn 
genoemde redenen, niet ongunstiger zijn dan 
die welke zijn beschreven in de artikelen 7 
tot 10, artikel 15 en de artikelen 17 tot 20 
van Richtlijn 2003/9/EG.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verblijfsomstandigheden van onderdanen 
van derde landen voor wie de 
tenuitvoerlegging van een terugkeerbesluit is 
uitgesteld of die niet kunnen worden uitgezet 
om de in artikel 8 van deze richtlijn 
genoemde redenen, niet ongunstiger zijn dan 
die welke zijn beschreven in de artikelen 7 
tot 10, artikel 15 en de artikelen 17 tot 20 
van Richtlijn 2003/9/EG. Er wordt gezorgd 
voor eenzelfde soort omstandigheden voor 
onderdanen van derde landen tijdens de 
periode van zelfstandig vertrek en voor 
onderdanen van derde landen die in 
afwachting zijn van het resultaat van de 
beroepsprocedure.

Or. en

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 195
Artikel 13, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verblijfsomstandigheden van onderdanen 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)
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van derde landen voor wie de 
tenuitvoerlegging van een terugkeerbesluit is 
uitgesteld of die niet kunnen worden uitgezet 
om de in artikel 8 van deze richtlijn 
genoemde redenen, niet ongunstiger zijn dan 
die welke zijn beschreven in de artikelen 7 
tot 10, artikel 15 en de artikelen 17 tot 20 
van Richtlijn 2003/9/EG.

Or. fr

Motivering

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 196
Artikel 13, lid 2

2. De lidstaten bevestigen schriftelijk 
aan de in lid 1 bedoelde personen dat de 
tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit 
voor een bepaalde periode is uitgesteld of 
dat het uitzettingsbevel voorlopig niet zal 
worden uitgevoerd.

2. De lidstaten bevestigen schriftelijk 
aan de in lid 1 bedoelde personen, in een 
taal die de betreffende persoon of zijn 
wettelijk vertegenwoordiger begrijpen, dat 
de tenuitvoerlegging van het 
terugkeerbesluit voor een bepaalde periode 
is uitgesteld of dat het uitzettingsbevel 
voorlopig niet zal worden uitgevoerd.

Or. it

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 197
Artikel 13, lid 2

2. De lidstaten bevestigen schriftelijk 
aan de in lid 1 bedoelde personen dat de 
tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit 
voor een bepaalde periode is uitgesteld of 
dat het uitzettingsbevel voorlopig niet zal 
worden uitgevoerd.

2. De lidstaten bevestigen schriftelijk 
aan de in lid 1 bedoelde personen, in een 
taal die zij begrijpen, dat de 
tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit 
voor een bepaalde periode is uitgesteld of 
dat het uitzettingsbevel voorlopig niet zal 
worden uitgevoerd.
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Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als van amendement 31 op artikel 11, lid 1.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 198
Hoofdstuk IV, titel

VREEMDELINGENBEWARING MET 
HET OOG OP UITZETTING

DETENTIE MET HET OOG OP 
UITZETTING

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor amendement 1.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 199
Artikel 14, titel

Vreemdelingenbewaring Detentie

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor amendement 1.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 200
Artikel 14

Vreemdelingenbewaring
1. Indien er gegronde redenen zijn om 
aan te nemen dat het risico bestaat dat een 
onderdaan van een derde land tegen wie 
een uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit 

Onderdaden van derde landen mogen net 
als Gemeenschapsonderdanen niet van hun 
persoonlijke vrijheid worden beroofd of een 
vrijheidsstraf opgelegd krijgen voor een 
administratief vergrijp. Een onderdaan van 
een derde land mag uitsluitend in 
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is of zal worden uitgevaardigd, onderduikt 
en minder dwingende maatregelen zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven, of andere 
maatregelen niet voldoende zouden zijn om 
dit te voorkomen, stellen de lidstaten de 
betrokkene in vreemdelingenbewaring.
2. Het in vreemdelingenbewaring 
stellen gebeurt op last van een rechterlijke 
instantie. In dringende gevallen kan dit 
worden gedaan door een bestuurlijke 
instantie; in dat geval moet de 
vreemdelingenbewaring binnen 72 uur na 
aanvang ervan worden bevestigd door een 
rechterlijke instantie. 
3. Het bevel tot 
vreemdelingenbewaring wordt minstens 
eenmaal per maand door een rechterlijke 
instantie getoetst.
4. De vreemdelingenbewaring kan 
door een rechterlijke instantie worden 
verlengd tot maximaal zes maanden. 

vreemdelingenbewaring worden gesteld 
indien er tegen hem een juridische 
procedure loopt met betrekking tot een 
vergrijp dat is gepleegd op het grondgebied 
van de Europese Unie en uitsluitend met 
dezelfde juridische en procedurele 
waarborgen als die zijn vastgelegd voor 
onderdanen van de Europese Unie.

Or. it

Motivering

Momenteel gelden voor onderdanen van derde landen niet dezelfde juridische waarborgen als 
voor onderdanen van de Gemeenschap. Dit onderscheid in behandeling moet worden 
opgeheven.

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 201
Artikel 14, lid 1

1. Indien er gegronde redenen zijn om 
aan te nemen dat het risico bestaat dat een 
onderdaan van een derde land tegen wie 
een uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit 
is of zal worden uitgevaardigd, onderduikt 
en minder dwingende maatregelen zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 

1. Lidstaten mogen een onderdaan van 
een derde land uitsluitend in bewaring 
houden met het oog op uitzetting indien 
tegen die persoon een uitzettingsbevel of 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd en indien 
een bevoegd rechterlijk of administratief 
orgaan van mening is dat er gegronde 
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bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven, of andere 
maatregelen niet voldoende zouden zijn om 
dit te voorkomen, stellen de lidstaten de 
betrokkene in vreemdelingenbewaring.

redenen zijn om aan te nemen dat het risico 
bestaat dat de betreffende persoon
onderduikt en minder dwingende 
maatregelen zoals de verplichting om zich 
regelmatig te melden bij de autoriteiten, een 
financiële zekerheid te stellen, documenten 
te verstrekken of op een bepaalde plaats te 
verblijven, of andere maatregelen niet 
voldoende zouden zijn om dit te voorkomen.

Or. en

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 202
Artikel 14, lid 1

1. Indien er gegronde redenen zijn om 
aan te nemen dat het risico bestaat dat een 
onderdaan van een derde land tegen wie een 
uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit is of 
zal worden uitgevaardigd, onderduikt en
minder dwingende maatregelen zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven, of andere 
maatregelen niet voldoende zouden zijn om 
dit te voorkomen, stellen de lidstaten de 
betrokkene in vreemdelingenbewaring.

1. Indien een bevoegde rechterlijke of 
administratieve autoriteit van mening is dat 
er gegronde redenen zijn om aan te nemen 
dat het risico bestaat dat een onderdaan van 
een derde land tegen wie een 
uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit is of 
zal worden uitgevaardigd, onderduikt en 
minder dwingende maatregelen zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven, of andere 
maatregelen niet voldoende zouden zijn om 
dit te voorkomen, kunnen de lidstaten de 
betrokkene in detentie plaatsen.

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor amendement 1.

Aangezien het hier gaat om een besluit waarmee iemand van zijn vrijheid wordt beroofd, is 
het van wezenlijk belang dat dit besluit uitsluitend kan worden genomen door een bevoegde 
rechterlijke of administratieve autoriteit.
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Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 203
Artikel 14, lid 1

1. Indien er gegronde redenen zijn om 
aan te nemen dat het risico bestaat dat een 
onderdaan van een derde land tegen wie een 
uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit is of 
zal worden uitgevaardigd, onderduikt en 
minder dwingende maatregelen zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven, of andere 
maatregelen niet voldoende zouden zijn om 
dit te voorkomen, stellen de lidstaten de 
betrokkene in vreemdelingenbewaring.

1. Indien er gegronde redenen zijn om 
aan te nemen dat het risico bestaat dat een 
onderdaan van een derde land tegen wie een 
uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd, onderduikt en minder 
dwingende maatregelen zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven, of andere 
maatregelen niet voldoende zouden zijn om 
dit te voorkomen, kunnen de lidstaten de 
betrokkene in vreemdelingenbewaring 
stellen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten altijd de mogelijkheid hebben om onderdanen van derde landen niet vast 
te houden om individuele redenen. Bovendien is detentie van een onderdaan van een derde 
land hangende een besluit over het verblijf buitenproportioneel en onnodig.

Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 204
Artikel 14, lid 2

2. Het in vreemdelingenbewaring 
stellen gebeurt op last van een rechterlijke 
instantie. In dringende gevallen kan dit 
worden gedaan door een bestuurlijke 
instantie; in dat geval moet de 
vreemdelingenbewaring binnen 72 uur na 
aanvang ervan worden bevestigd door een 
rechterlijke instantie.

2. Het tijdelijk beperken van de 
bewegingsvrijheid gebeurt op last van een 
rechterlijke of administratieve instantie. In 
dringende gevallen kan dit worden gedaan 
door een bestuurlijke instantie; in dat geval 
moet de vreemdelingenbewaring binnen 72 
uur na aanvang ervan worden bevestigd door 
een rechterlijke instantie.

Or. sl

Motivering

Het onderwerp van het beperken van bewegingsvrijheid wordt vaak genoemd in nationale 
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wetgeving, maar dit is niet hetzelfde als vreemdelingenbewaring. Beperking van de 
bewegingsvrijheid is bedoeld ter uitvoering van een bepaalde maatregel, het is geen 
gevangenisstraf. De tenuitvoerlegging van de voorgestelde tekst zou een excessieve 
administratieve last met zich meebrengen, met name voor rechterlijke autoriteiten, indien zij 
een bevel tot beperking van de bewegingsvrijheid zouden moeten uitvaardigen voor elke 
onderdaan van een derde land tegen wie een dergelijk bevel was gericht. De mogelijkheid tot 
beroep waarborgt een afdoende rechtsbescherming.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 205
Artikel 14, lid 2

2. Het in vreemdelingenbewaring
stellen gebeurt op last van een rechterlijke 
instantie. In dringende gevallen kan dit 
worden gedaan door een bestuurlijke 
instantie; in dat geval moet de 
vreemdelingenbewaring binnen 72 uur na 
aanvang ervan worden bevestigd door een 
rechterlijke instantie. 

2. Het in detentie plaatsen gebeurt op 
last van een rechterlijke instantie. In 
dringende gevallen kan dit worden gedaan 
door een bestuurlijke instantie; in dat geval 
moet de detentie binnen 48 uur na aanvang 
ervan worden bevestigd door een 
rechterlijke instantie. 

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor amendement 1.

Een periode van 72 uur zonder contact met een rechterlijke instantie lijkt te lang, met name 
aangezien het gaat om een vrijheidsbeperkende maatregel; een periode van 48 uur lijkt 
redelijker.

Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 206
Artikel 14, lid 3

3. Het bevel tot 
vreemdelingenbewaring wordt minstens 
eenmaal per maand door een rechterlijke 
instantie getoetst.

schrappen

Or. sl
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Motivering

Het onderwerp van het beperken van bewegingsvrijheid wordt vaak genoemd in nationale 
wetgeving, maar dit is niet hetzelfde als vreemdelingenbewaring. Beperking van de 
bewegingsvrijheid is bedoeld ter uitvoering van een bepaalde maatregel, het is geen 
gevangenisstraf. De tenuitvoerlegging van de voorgestelde tekst zou een excessieve 
administratieve last met zich meebrengen, met name voor rechterlijke autoriteiten, indien zij 
een bevel tot beperking van de bewegingsvrijheid zouden moeten uitvaardigen voor elke 
onderdaan van een derde land tegen wie een dergelijk bevel was gericht. De mogelijkheid tot 
beroep waarborgt een afdoende rechtsbescherming.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 207
Artikel 14, lid 3

3. Het bevel tot 
vreemdelingenbewaring wordt minstens 
eenmaal per maand door een rechterlijke 
instantie getoetst.

3. Het bevel tot detentie wordt minstens 
tweemaal per maand door een rechterlijke 
instantie getoetst.

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor amendement 1.

Een kortere termijn moet worden vastgesteld voor gevallen van detentie, om onder meer te 
waarborgen dat meer rekening wordt gehouden met de noodzaak om de in detentie 
doorgebrachte tijd door onderdanen van een derde land zo kort mogelijk te houden, gezien de 
vele fysieke en psychologische effecten van dergelijke maatregelen.

Amendement ingediend door Mihael Brejc

Amendement 208
Artikel 14, lid 4

4. De vreemdelingenbewaring kan 
door een rechterlijke instantie worden 
verlengd tot maximaal zes maanden. 

4. Het tijdelijk beperken van de 
bewegingsvrijheid kan door een rechterlijke 
of administratieve instantie worden verlengd 
tot maximaal zes maanden. 

Or. sl

Motivering

Het onderwerp van het beperken van bewegingsvrijheid wordt vaak genoemd in nationale 
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wetgeving, maar dit is niet hetzelfde als vreemdelingenbewaring. Beperking van de 
bewegingsvrijheid is bedoeld ter uitvoering van een bepaalde maatregel, het is geen 
gevangenisstraf. De tenuitvoerlegging van de voorgestelde tekst zou een excessieve 
administratieve last met zich meebrengen, met name voor rechterlijke autoriteiten, indien zij 
een bevel tot beperking van de bewegingsvrijheid zouden moeten uitvaardigen voor elke 
onderdaan van een derde land tegen wie een dergelijk bevel was gericht. De mogelijkheid tot 
beroep waarborgt een afdoende rechtsbescherming.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Martine Roure

Amendement 209
Artikel 14, lid 4

4. De vreemdelingenbewaring kan 
door een rechterlijke instantie worden 
verlengd tot maximaal zes maanden. 

4. De detentie kan door een rechterlijke 
instantie worden verlengd tot maximaal zes 
maanden, onverminderd de mogelijkheid 
van een kortere detentie. 

Or. fr

Motivering

(Motivering langer dan 500 karakters)

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 210
Artikel 14, lid 4

4. De vreemdelingenbewaring kan door 
een rechterlijke instantie worden verlengd 
tot maximaal zes maanden. 

4. De vreemdelingenbewaring kan door 
een rechterlijke instantie worden verlengd 
tot maximaal drie maanden. 

Or. en

Motivering

Personen die op een terugkeerbesluit wachten moeten niet langer in vreemdelingenbewaring 
gehouden worden dan 3 maanden.
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Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 211
Artikel 15, titel

Omstandigheden bij 
vreemdelingenbewaring

Omstandigheden bij detentie

Or. fr

Motivering

Zelfde motivering als voor amendement 1.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 212
Artikel 15, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
onderdanen van derde landen in 
vreemdelingenbewaring op humane en 
waardige wijze worden behandeld, met 
eerbiediging van hun grondrechten en het 
internationale en nationale recht. Op verzoek 
wordt hun onverwijld toegestaan contact op 
te nemen met wettelijke vertegenwoordigers, 
familieleden en bevoegde consulaire 
autoriteiten, alsmede met relevante 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
onderdanen van derde landen in detentie op 
humane en waardige wijze worden 
behandeld, met eerbiediging van hun 
grondrechten en het internationale en 
nationale recht. Op de omstandigheden van 
de detentie wordt toegezien door de 
rechtelijke autoriteit. Bij aankomst wordt 
hen meegedeeld dat zij onverwijld contact 
op kunnen nemen met wettelijke 
vertegenwoordigers, familieleden en 
bevoegde consulaire autoriteiten, alsmede 
met relevante internationale en niet-
gouvernementele organisaties.

Or. fr

Motivering

(Eerste zin niet van toepassing op de Nederlandse tekst)

Indien de personen in detentie dit wensen moeten zij bij aankomst in het detentiecentrum 
contact kunnen opnemen met familieleden en juridisch adviseurs, teneinde hun verblijf minder 
onaangenaam te maken.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 213
Artikel 15, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
onderdanen van derde landen in 
vreemdelingenbewaring op humane en 
waardige wijze worden behandeld, met 
eerbiediging van hun grondrechten en het 
internationale en nationale recht. Op verzoek 
wordt hun onverwijld toegestaan contact op 
te nemen met wettelijke vertegenwoordigers, 
familieleden en bevoegde consulaire 
autoriteiten, alsmede met relevante 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
onderdanen van derde landen in 
vreemdelingenbewaring op humane en 
waardige wijze worden behandeld, met 
eerbiediging van hun grondrechten en het 
internationale en nationale recht. Zij worden 
in staat gesteld onverwijld contact op te 
nemen met wettelijke vertegenwoordigers, 
familieleden en bevoegde consulaire 
autoriteiten, alsmede met relevante 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties.

Or. it

Motivering

Effectievere formulering.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 214
Artikel 15, lid 2

2. Voor vreemdelingenbewaring wordt 
gebruikgemaakt van speciaal daarvoor 
bestemde accommodaties. Indien een 
lidstaat onderdanen van derde landen die 
in vreemdelingenbewaring zijn gesteld niet 
kan onderbrengen in een gespecialiseerde 
accommodatie en gebruikmaakt van een 
gevangenis, zorgt hij ervoor dat de 
betrokken onderdanen van derde landen 
permanent fysiek gescheiden blijven van de 
gevangenen.

2. Voor vreemdelingenbewaring wordt 
gebruikgemaakt van een gevangenis.

Or. it

Motivering

Overeenkomstig de reeds ingediende amendementen kan vreemdelingenbewaring alleen 
worden voltrokken in een gevangenis. Andere vormen van detentie zijn ontoelaatbaar.
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Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 215
Artikel 15, lid 2

2. Voor vreemdelingenbewaring wordt 
gebruikgemaakt van speciaal daarvoor 
bestemde accommodaties. Indien een 
lidstaat onderdanen van derde landen die in 
vreemdelingenbewaring zijn gesteld niet 
kan onderbrengen in een gespecialiseerde 
accommodatie en gebruikmaakt van een 
gevangenis, zorgt hij ervoor dat de 
betrokken onderdanen van derde landen 
permanent fysiek gescheiden blijven van de 
gevangenen.

2. Voor detentie wordt gebruikgemaakt 
van speciaal daarvoor bestemde 
accommodaties. Indien een lidstaat 
onderdanen van derde landen die in detentie
zijn geplaatst niet kan onderbrengen in een 
gespecialiseerde accommodatie en 
gedwongen is gebruik te maken van een 
gevangenis vanwege plaatsgebrek in de 
gespecialiseerde accommodaties, zorgt hij 
ervoor dat de betrokken onderdanen van 
derde landen permanent fysiek gescheiden 
blijven van de gevangenen, ook tijdens het 
luchten.

Or. fr

Motivering

De hoofdregel moet zijn dat gespecialiseerde detentiecentra worden gebruikt.
Gevangenissen mogen alleen in uitzonderingsgevallen worden gebruikt, om de traumatische 
gevolgen van detentie te beperken en de neiging om buitenlanders met misdaad in verband te 
brengen tegen te gaan. Indien gevangenissen worden gebruikt, is het van wezenlijk belang om 
de personen in detentie strikt gescheiden te houden van de andere gevangenen.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 216
Artikel 15, lid 3

3. Er wordt bijzondere aandacht besteed 
aan de situatie van kwetsbare personen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat minderjarigen 
niet in een gewone gevangenis in 
vreemdelingenbewaring worden gesteld. 
Alleenstaande minderjarigen worden 
gescheiden van volwassenen, tenzij dit niet 
in het belang van het kind is.

3. Er wordt bijzondere aandacht besteed 
aan de situatie van kwetsbare personen. In 
geen geval worden kwetsbare personen in 
detentie geplaatst.

Or. fr
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Motivering

Het is onaanvaardbaar kwetsbare personen in detentie te plaatsen, aangezien dit indruist 
tegen het beginsel van eerbiediging van de menselijke waardigheid.

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 217
Artikel 15, lid 3

3. Er wordt bijzondere aandacht besteed 
aan de situatie van kwetsbare personen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat minderjarigen 
niet in een gewone gevangenis in 
vreemdelingenbewaring worden gesteld. 
Alleenstaande minderjarigen worden 
gescheiden van volwassenen, tenzij dit niet 
in het belang van het kind is.

3. Er wordt bijzondere aandacht besteed 
aan de situatie van kwetsbare personen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat minderjarigen 
niet in een gewone gevangenis in 
vreemdelingenbewaring worden gesteld. 
Alleenstaande minderjarigen worden 
gescheiden van volwassenen.

Or. en

Motivering

Kinderen mogen niet in vreemdelingenbewaring worden gesteld.

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 218
Artikel 15, lid 3

3. Er wordt bijzondere aandacht besteed 
aan de situatie van kwetsbare personen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat minderjarigen 
niet in een gewone gevangenis in 
vreemdelingenbewaring worden gesteld. 
Alleenstaande minderjarigen worden 
gescheiden van volwassenen, tenzij dit niet 
in het belang van het kind is.

3. Er wordt bijzondere aandacht besteed 
aan de situatie van kwetsbare personen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat minderjarigen 
nooit in vreemdelingenbewaring worden 
gesteld. Alleenstaande minderjarigen 
worden niet gescheiden van volwassenen, 
tenzij dit niet in het belang van het kind is.

Or. it
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 219
Artikel 15, lid 4

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties de accommodaties voor 
vreemdelingenbewaring kunnen bezoeken 
om na te gaan of deze voldoen. Dergelijke 
verzoeken kunnen afhankelijk worden 
gesteld van toestemming.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
internationale organisaties als de UNHCR 
en niet-gouvernementele organisaties, 
institutionele vertegenwoordigers en de 
media de accommodaties voor 
vreemdelingenbewaring altijd kunnen 
bezoeken om na te gaan of deze voldoen. 
Dergelijke verzoeken kunnen worden 
gereguleerd om te waarborgen dat zij het 
recht op privacy van de personen in 
detentie niet schenden en zijn niet 
onderworpen aan beperkingen die het 
algemene publiek kunnen verhinderen een 
duidelijk beeld te krijgen van de 
omstandigheden van detentie.

Or. it

Motivering

Transparantie moet een hoofdbeginsel zijn bij de uitvoering van het migratiebeleid van de 
EU.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 220
Artikel 15, lid 4

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties de accommodaties voor 
vreemdelingenbewaring kunnen bezoeken
om na te gaan of deze voldoen. Dergelijke 
verzoeken kunnen afhankelijk worden 
gesteld van toestemming.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
geaccrediteerde internationale en niet-
gouvernementele organisaties toegang 
krijgen tot en het recht hebben te werken 
binnen de accommodaties voor detentie om 
na te gaan of deze voldoen en om hulp te 
bieden aan in detentie geplaatste personen 
met inachtneming van de internationale en 
nationale regelgeving.

Or. fr
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Motivering

De aanwezigheid van NGO's in accommodaties voor detentie is zeer nuttig, gezien hun 
ervaring met het bijstaan van migranten. Bovendien zijn zij goed in staat om de behoeften van 
personen in dergelijke faciliteiten te kunnen beoordelen.

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 221
Artikel 15, lid 4

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties de accommodaties voor 
vreemdelingenbewaring kunnen bezoeken 
om na te gaan of deze voldoen. Dergelijke 
verzoeken kunnen afhankelijk worden 
gesteld van toestemming.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
relevante nationale, internationale en niet-
gouvernementele organisaties toestemming 
krijgen om de gebouwen die worden 
gebruikt voor vreemdelingenbewaring te 
bezoeken om na te gaan of deze voldoen. 
Dergelijke verzoeken kunnen afhankelijk 
worden gesteld van toestemming.

Or. en

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 222
Artikel 15, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Het belang van het kind wordt 
gegarandeerd door de bevoegde sociale 
dienst of een advocaat die wordt 
aangewezen uiterlijk op het moment van 
uitvaardiging van het bevel tot 
vreemdelingenbewaring.

Or. en

Motivering

Het belang van het kind moet onverwijld worden gewaarborgd.
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Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 223
Artikel 16, inleidende formule

Indien een onderdaan van een derde land die 
niet of niet langer voldoet aan de 
toegangsvoorwaarden van artikel 5 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst en tegen 
wie in een van de lidstaten ("de eerste 
lidstaat") een terugkeerbesluit of een 
uitzettingsbevel is uitgevaardigd, wordt 
aangehouden op het grondgebied van een 
andere lidstaat ("de tweede lidstaat"), kan de 
tweede lidstaat een van de volgende 
maatregelen nemen:

Indien een onderdaan van een derde land die 
niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden 
van artikel 5 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst en tegen 
wie in een van de lidstaten ("de eerste 
lidstaat") een terugkeerbesluit of een 
uitzettingsbevel is uitgevaardigd, wordt 
aangehouden op het grondgebied van een 
andere lidstaat ("de tweede lidstaat"), kan de 
tweede lidstaat een van de volgende 
maatregelen nemen:

Or. it

Amendement ingediend door Jean Lambert

Amendement 224
Artikel 16, letter (a)

(a) het door de eerste lidstaat 
uitgevaardigde terugkeerbesluit of 
uitzettingsbevel erkennen en de betrokkene 
uitzetten, in welk geval de lidstaten mutatis 
mutandis Beschikking 2004/191/EG van de 
Raad toepassen en eventuele verstoringen 
van het financiële evenwicht compenseren; 

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Giusto Catania

Amendement 225
Artikel 16, letter (a)

(a) het door de eerste lidstaat 
uitgevaardigde terugkeerbesluit of 
uitzettingsbevel erkennen en de betrokkene 
uitzetten, in welk geval de lidstaten mutatis 
mutandis Beschikking 2004/191/EG van de 
Raad toepassen en eventuele verstoringen 

(a) het door de eerste lidstaat 
uitgevaardigde terugkeerbesluit of 
uitzettingsbevel erkennen, op voorwaarde 
van eerdere goedkeuring van het besluit 
inzake wederzijdse erkenning van 
verblijfsvergunningen tussen de lidstaten 
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van het financiële evenwicht compenseren; van de EU, en de betrokkene uitzetten, in 
welk geval de lidstaten mutatis mutandis 
Beschikking 2004/191/EG van de Raad 
toepassen en eventuele verstoringen van het 
financiële evenwicht compenseren; 

Or. it

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 226
Artikel 17, alinea 2

De Commissie brengt uiterlijk vier jaar na 
de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum haar 
eerste verslag uit.

De Commissie brengt uiterlijk twee jaar na 
de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum haar 
eerste verslag uit, en vervolgens om de twee 
jaar.

Or. fr

Motivering

Gezien het belang van deze richtlijn en de gevolgen ervan voor een groot aantal mensen is het 
van belang dat regelmatiger evaluaties worden uitgevoerd.

Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 227
Artikel 17, alinea 2 bis (nieuw)

Het Europees Bureau voor de 
grondrechten moet speciale aandacht 
besteden aan de naleving van de 
bepalingen van deze richtlijn bij de 
tenuitvoerlegging ervan door de lidstaten 
van de Europese Unie.

Or. fr

Motivering

Eerbiediging van de mensenrechten en naleving van een aantal internationale verdragen zijn 
kwesties van groot belang in verband met deze richtlijn en moeten daarom de volle aandacht 
krijgen van het toekomstige Europese Bureau voor de grondrechten.
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Amendement ingediend door Adeline Hazan

Amendement 228
Artikel 17, alinea 2 ter (nieuw)

De lidstaten dienen overeenstemming te 
bereiken over de benoeming van één van de 
leden van het Europees Parlement tot een 
Europese ombudsman die bevoegd is te 
beoordelen in welke mate de met deze 
maatregel gegarandeerde bescherming ook 
werkelijk wordt geboden.

Or. fr

Motivering

De lidstaten hebben voordeel bij de benoeming van één van de leden van het Europees 
Parlement tot Europees ombudsman, met als taak te waarborgen dat de fundamentele rechten 
van ontheemden volledig worden geëerbiedigd.

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 229
Artikel 17, alinea 2 bis (nieuw)

Met het oog op het evalueren van de 
gevolgen van het terugkeerbeleid voor de 
betreffende personen en voor het land of de 
samenleving waarnaar zij terugkeren, 
worden alle gevallen van terugkeer 
geregistreerd en gecontroleerd teneinde 
statistieken op te stellen in 
overeenstemming met [Verordening nr. ... 
van ... van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende statistieken van de 
Gemeenschap inzake migratie en 
internationale bescherming].

Or. en

Amendement ingediend door Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 230
Artikel 18, lid 1, alinea 1
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1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
in werking treden om uiterlijk [24 maanden 
na de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel waarin 
het verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn is weergegeven.

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
in werking treden om uiterlijk [24 maanden 
na de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel waarin 
het verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn is weergegeven.

Or. en
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