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<Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 1a (nowy)

(1a) Przyjmuje się, że państwa mają prawo 
odsyłać ludzi. Warunkiem przyjęcia takiego 
założenia jest ustanowienie sprawiedliwego 
i skutecznego systemu azylowego, w pełni 
zgodnego z zasadą „non-refoulment”.

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 47
Punkt uzasadnienia 1a (nowy)

(1a) Zobowiązanie to było często 
naruszane, przy czym niektóre państwa 
europejskie wdrożyły w ostatnich latach 
procedury powrotu niezgodne z prawami 
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człowieka oraz konwencją genewską i nie 
przestrzegają zasady „non-refoulment”.

Or. it

Uzasadnienie

Liczne skargi na nieprawidłowości w procedurze identyfikacji i przetrzymywania migrantów 
oraz procedurach dotyczących ich powrotu wskazują na brak wypełniania zobowiązań 
zaciągniętych na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 4-5 listopada 2004 r. 

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 48
Punkt uzasadnienia 2

(2) Skuteczna polityka w zakresie powrotu 
imigrantów jako integralna część dobrze 
zarządzanej polityki w zakresie migracji 
powinna być oparta na jasnych, 
przejrzystych i sprawiedliwych zasadach. 

(2) Skuteczna polityka w zakresie powrotu 
imigrantów, jako integralna część dobrze 
zarządzanej polityki w zakresie migracji, 
powinna być oparta na jasnych, 
przejrzystych i sprawiedliwych zasadach, co 
pozwoli, przed ustanowieniem procedur 
powrotu, zapewnić wprowadzenie 
wspólnotowych przepisów w sprawie 
legalnej migracji gospodarczej oraz 
harmonizację procedur udzielania i cofania 
prawa do azylu.

Or. it

Uzasadnienie

Przed przyjęciem europejskiej polityki w zakresie powrotu, Unia Europejska musi 
wprowadzić ramy legislacyjne regulujące kanały legalnego wjazdu na terytorium europejskie.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia 4

(4) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić sprawiedliwą i przejrzystą 
procedurę stosowaną w przypadku 
zakończenia nielegalnego pobytu.

(4) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić sprawiedliwą i przejrzystą 
procedurę stosowaną w przypadku 
zakończenia nielegalnego pobytu; jednakże 
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działania należy w pierwszej kolejności 
podejmować u źródeł, aby zapobiec 
przypadkom, w których (wobec braku 
legalnych kanałów wjazdu) wjazd będzie 
z konieczności nielegalny oraz doprowadzić 
do sytuacji, w której najbardziej 
powszechnym sposobem uzyskania prawa 
do legalnego pobytu są uregulowania 
przyjęte przez państwa członkowskie.

Or. it

Uzasadnienie

Jako element krajowych strategii emigracyjnych uregulowania mają charakter wyłącznie 
doraźny i są wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. Nie pozwalają one na długotrwałe 
rozwiązanie szerszego problemu, mianowicie strategii migracyjnych rozpatrywanych z 
perspektywy europejskiej. Wprowadzenie powyższego tekstu wynika z potrzeby bardziej 
precyzyjnego przedstawienia aktualnej strategii państw członkowskich w dziedzinie imigracji.

Poprawkę złożył Javier Moreno Sánchez

Poprawka 50
Punkt uzasadnienia 4

(4) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić sprawiedliwą i przejrzystą 
procedurę stosowaną w przypadku 
zakończenia nielegalnego pobytu.

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. es

Uzasadnienie

(nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 51
Punkt uzasadnienia 5

(5) Zasadniczo obowiązywać powinna 
zharmonizowana dwuetapowa procedura 
obejmująca w pierwszym etapie decyzję o 

(5) Zasadniczo obowiązywać powinna 
zharmonizowana dwuetapowa procedura 
obejmująca w pierwszym etapie decyzję o 
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powrocie imigranta, zaś w następnym etapie 
– jeśli zajdzie taka konieczność – wydanie 
nakazu deportacji, aktu prawnego bądź 
decyzji. Jednakże w celu uniknięcia 
ewentualnych opóźnień proceduralnych 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wydania zarówno decyzji 
o powrocie, jak i nakazu deportacji 
w ramach jednego aktu prawnego bądź 
decyzji.

powrocie imigranta, zaś w następnym etapie 
– jeśli zajdzie taka konieczność – wydanie 
nakazu deportacji, aktu prawnego bądź 
decyzji.

Or. it

Uzasadnienie

Decyzje o powrocie oraz środki związane z deportacją powinny być podejmowane w osobnym 
trybie.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia 6

(6) Opcją preferowaną powinien być powrót 
dobrowolny, nie zaś powrót przymusowy, o 
ile nie ma przesłanek do założenia, że 
mogłoby to zakłócić przeprowadzenie 
procedury powrotu, przy czym należy 
określić termin dobrowolnego wyjazdu.

(6) Opcją preferowaną powinien być powrót 
dobrowolny, nie zaś powrót przymusowy, 
przy czym należy określić termin 
dobrowolnego wyjazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy tekst jest niejasny i powinien przewidywać przede wszystkim powrót dobrowolny.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 53
Punkt uzasadnienia 6

(6) Opcją preferowaną powinien być powrót 
dobrowolny, nie zaś powrót przymusowy,
o ile nie ma przesłanek do założenia, że 

(6) Opcją preferowaną powinien być zawsze
powrót dobrowolny, nie zaś powrót 
przymusowy, przy czym należy określić 
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mogłoby to zakłócić przeprowadzenie 
procedury powrotu, przy czym należy 
określić termin dobrowolnego wyjazdu.

termin dobrowolnego wyjazdu.

Or. it

Uzasadnienie

Istotne jest wprowadzenie zapisu stanowiącego, że należy dążyć przede wszystkim do 
dobrowolnego, nie zaś przymusowego powrotu.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 54
Punkt uzasadnienia 7

(7) Należy ustanowić wspólne minimalne 
gwarancje prawne w odniesieniu do decyzji 
o powrocie imigranta i deportacji, tak aby 
zapewnić osobom, których one dotyczą, 
skuteczną ochronę ich interesów.

(7) Należy ustanowić wspólne minimalne 
gwarancje prawne w odniesieniu do decyzji 
o powrocie imigranta i deportacji, tak aby 
zapewnić osobom, których one dotyczą, 
skuteczną ochronę ich interesów. Dlatego 
niniejsza dyrektywa wejdzie w życie po 
ustanowieniu wspólnych minimalnych 
zabezpieczeń prawnych w związku 
z procedurami powrotu, obowiązującymi we 
wszystkich państwach członkowskich UE.

Or. it

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma podkreślenie potrzeby wprowadzenia wspólnych minimalnych 
zabezpieczeń prawnych związanych z procedurami powrotu i deportacji, jako podstawy 
wdrożenia dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 55
Punkt uzasadnienia 8

(8) Należy uregulować sytuację tych osób, 
które przebywają w danym państwie 
nielegalnie, ale nie mogą (w danym czasie) 
zostać deportowane. Należy ustanowić 
minimalne normy dotyczące warunków 

(8) Należy uregulować sytuację tych osób, 
które przebywają w danym państwie 
nielegalnie, ale nie mogą (w danym czasie) 
zostać deportowane. Należy ustanowić 
minimalne normy dotyczące warunków 
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pobytu tych osób, uwzględniając przepisy 
dyrektywy Rady 2003/9/WE z dnia 27 
stycznia 2003 r. ustanawiającej minimalne 
normy dotyczące przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl.

pobytu tych osób, uwzględniając przepisy 
dyrektywy Rady 2003/9/WE z dnia 27 
stycznia 2003 r. ustanawiającej minimalne 
normy dotyczące przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl. Powyższe normy 
minimalne powinny zostać ustanowione 
przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy. 

Or. it

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma podkreślenie potrzeby wprowadzenia wspólnych minimalnych 
zabezpieczeń prawnych związanych z procedurami powrotu i deportacji, jako podstawy 
wdrożenia dyrektywy. 

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 56
Punkt uzasadnienia 9

(9) Stosowanie środków przymusu powinno 
być wyraźnie powiązane z zasadą 
proporcjonalności, jak również należy 
ustanowić minimalne zabezpieczenia dla 
przeprowadzenia powrotu przymusowego 
przy uwzględnieniu decyzji Rady 
2004/573/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie organizacji wspólnych lotów w celu 
deportacji, z terytoriów dwóch lub większej 
liczby państw członkowskich, obywateli 
państw trzecich, którzy podlegają 
indywidualnym nakazom deportacji.

(9) Stosowanie środków przymusu musi być 
wyraźnie powiązane z zasadą 
proporcjonalności, jak również, przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy,
muszą zostać ustanowione minimalne 
zabezpieczenia dla przeprowadzenia 
powrotu przymusowego.

Or. it

Uzasadnienie

Nie można stosować środków przymusu przed ustanowieniem minimalnych zabezpieczeń.
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 57
Punkt uzasadnienia 10

(10) Należy zwiększyć skuteczność 
krajowych środków powrotu imigrantów 
poprzez nadanie im wymiaru europejskiego i 
ustanowienie zakazu ponownego wjazdu 
obowiązującego w odniesieniu do 
ponownego wjazdu na terytorium 
wszystkich państw członkowskich. 

(10) Należy zwiększyć skuteczność 
krajowych środków powrotu imigrantów 
poprzez nadanie im wymiaru europejskiego i 
ustanowienie, po sformułowaniu 
wspólnotowej polityki w zakresie legalnej 
imigracji, prowadzącej do harmonizacji 
procedur dostępu na terytorium UE, zakazu 
ponownego wjazdu obowiązującego w 
odniesieniu do ponownego wjazdu na 
terytorium wszystkich państw 
członkowskich.

Okres obowiązywania zakazu ponownego 
wjazdu powinien być określany przy 
należytym uwzględnieniu wszystkich 
znaczących dla poszczególnych przypadków 
okoliczności i w normalnym przypadku nie 
powinien przekraczać 5 lat. W przypadkach 
poważnego zagrożenia dla porządku 
publicznego bądź bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wydania zakazu 
ponownego wjazdu na dłuższy okres.

Okres obowiązywania zakazu ponownego 
wjazdu powinien być określany przy 
należytym uwzględnieniu wszystkich 
znaczących dla poszczególnych przypadków 
okoliczności. W przypadkach poważnego 
zagrożenia dla porządku publicznego bądź 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wydania zakazu ponownego wjazdu na 
dłuższy okres.

Or. it

Uzasadnienie

Przed przyjęciem europejskiej polityki w zakresie powrotu Unia Europejska musi wprowadzić 
ramy legislacyjne regulujące kanały legalnego wjazdu na terytorium europejskie.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 58
Punkt uzasadnienia 10

(10) Należy zwiększyć skuteczność 
krajowych środków powrotu imigrantów 
poprzez nadanie im wymiaru europejskiego i 
ustanowienie zakazu ponownego wjazdu 
obowiązującego w odniesieniu do 
ponownego wjazdu na terytorium 

(10) Należy zwiększyć skuteczność 
krajowych środków powrotu imigrantów 
poprzez nadanie im wymiaru europejskiego i 
ustanowienie zakazu ponownego wjazdu 
obowiązującego w odniesieniu do 
ponownego wjazdu na terytorium 
wszystkich państw członkowskich, przy 
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wszystkich państw członkowskich. czym zakaz może być stosowany wyłącznie 
w wyjątkowych przypadkach.

Okres obowiązywania zakazu ponownego 
wjazdu powinien być określany przy 
należytym uwzględnieniu wszystkich 
znaczących dla poszczególnych przypadków 
okoliczności i w normalnym przypadku nie 
powinien przekraczać 5 lat. W przypadkach 
poważnego zagrożenia dla porządku 
publicznego bądź bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wydania zakazu 
ponownego wjazdu na dłuższy okres.

Okres obowiązywania zakazu ponownego 
wjazdu powinien być określany przy 
należytym uwzględnieniu wszystkich 
znaczących dla poszczególnych przypadków 
okoliczności i w normalnym przypadku nie 
powinien przekraczać 5 lat. W przypadkach 
dowiedzionego, poważnego zagrożenia dla 
porządku publicznego bądź bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wydania zakazu 
ponownego wjazdu na dłuższy okres.

Or. en

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 59
Punkt uzasadnienia 11

(11) Stosowanie środka polegającego na 
tymczasowym zatrzymaniu powinno zostać 
ograniczone i powiązane z zasadą 
proporcjonalności. Stosowanie środka 
polegającego na tymczasowym zatrzymaniu
powinno być ograniczone jedynie do 
przypadków, w których istnieje konieczność 
zapobieżenia ucieczce lub gdy użycie mniej 
drastycznych środków przymusu nie byłoby 
wystarczające.

(11) Stosowanie zatrzymania powinno 
zostać ograniczone i powiązane z zasadą 
proporcjonalności. Zatrzymanie w celu 
przeprowadzenia deportacji powinno być 
ograniczone jedynie do przypadków, gdy 
użycie mniej drastycznych środków 
przymusu nie byłoby wystarczające.

Or. fr

Uzasadnienie

Termin „środek polegający na tymczasowym zatrzymaniu” powinien zostać zastąpiony przez 
wyrażenie „zatrzymanie”, czyli faktyczną nazwę środka związanego z pozbawieniem 
wolności, który ze względu na okres stosowania (do sześciu miesięcy), trudno określić jako 
tymczasowy. Powyższa zmiana terminologii dotyczy także całego rozdziału IV.
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 60
Punkt uzasadnienia 11

(11) Stosowanie środka polegającego na 
tymczasowym zatrzymaniu powinno zostać 
ograniczone i powiązane z zasadą 
proporcjonalności. Stosowanie środka 
polegającego na tymczasowym zatrzymaniu 
powinno być ograniczone jedynie do 
przypadków, w których istnieje konieczność 
zapobieżenia ucieczce lub gdy użycie mniej 
drastycznych środków przymusu nie byłoby 
wystarczające.

(11) Stosowanie środka polegającego na 
tymczasowym zatrzymaniu musi zostać 
ograniczone do nielegalnych emigrantów, 
będących podmiotem procedur prawnych 
lub dochodzenia w związku z przestępstwem 
innym niż administracyjne i powiązane z 
zasadą proporcjonalności. Stosowanie 
środka polegającego na tymczasowym 
zatrzymaniu powinno być ograniczone 
jedynie do przypadków, w których istnieje 
konieczność zapobieżenia ucieczce lub gdy 
użycie mniej drastycznych środków 
przymusu nie byłoby wystarczające.

Or. it

Uzasadnienie

Stosowanie środka polegającego na tymczasowym zatrzymaniu nie może mieć miejsca 
w przypadku przestępstw administracyjnych.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 61
Punkt uzasadnienia 12

(12) Należy ustanowić przepisy regulujące 
przypadki, w których obywatel państwa 
trzeciego podlegający nakazowi deportacji 
bądź decyzji o powrocie wydanym przez 
dane państwo członkowskie jest zatrzymany 
na terytorium innego państwa 
członkowskiego. 

(12) Należy ustanowić przepisy regulujące 
przypadki, w których obywatel państwa 
trzeciego podlegający nakazowi deportacji 
bądź decyzji o powrocie wydanym przez 
dane państwo członkowskie jest zatrzymany 
na terytorium innego państwa 
członkowskiego. Powyższa procedura może 
wejść w życie dopiero po harmonizacji 
procedur wzajemnego uznawania 
dokumentów podróży i dokumentów 
pobytowych przez wszystkie państwa 
członkowskie UE.

Or. it



PE 378.672v01-00 10/93 AM\630827PL.doc

PL

Uzasadnienie

Przed przyjęciem europejskiej polityki w zakresie powrotu Unia Europejska musi wprowadzić 
ramy legislacyjne regulujące kanały legalnego wjazdu na terytorium europejskie. 

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 62
Punkt uzasadnienia 15

(15)Państwa członkowskie powinny 
dysponować szybkim dostępem do 
informacji dotyczących decyzji o powrocie, 
nakazów deportacji i zakazów ponownego 
wjazdu wydanych przez inne Państwa
członkowskie. Taka wymiana informacji 
powinna odbywać się zgodnie z 
[decyzją/rozporządzeniem … w sprawie 
utworzenia, działania i wykorzystania 
Systemu Informacyjnego Schengen drugiej 
generacji (SIS II)].

(15)Państwa członkowskie powinny 
dysponować szybkim dostępem do 
informacji dotyczących decyzji o powrocie, 
nakazów deportacji i zakazów ponownego 
wjazdu wydanych przez inne państwa 
członkowskie. Taka wymiana informacji, 
oparta na ścisłym przestrzeganiu prawa do 
prywatności i ochrony danych osobowych
powinna odbywać się zgodnie z 
[decyzją/rozporządzeniem … w sprawie 
utworzenia, działania i wykorzystania 
Systemu Informacyjnego Schengen drugiej 
generacji (SIS II)]. Dostęp do takich 
informacji oraz wykorzystanie ich 
wymagają zgody organów sądowych 
i powinny ograniczać się do zakresu 
niezbędnego do realizacji celów niniejszej 
dyrektywy.

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 63
Punkt uzasadnienia 16

(16) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 
mianowicie ustanowienie wspólnych reguł 
dotyczących powrotu imigrantów, 
deportacji, stosowania środków przymusu, 
tymczasowego zatrzymania i ponownego 
wjazdu, nie może być osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie, 
natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki 
proponowanych działań możliwe jest lepsze 
jego osiągnięcie na poziomie 

(16) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 
mianowicie ustanowienie wspólnych reguł 
dotyczących powrotu imigrantów, 
deportacji, stosowania środków przymusu, 
tymczasowego zatrzymania i ponownego 
wjazdu, nie może być osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie, 
natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki 
proponowanych działań możliwe jest lepsze 
jego osiągnięcie na poziomie 
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wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa wejdzie w życie 
dopiero po wprowadzeniu wspólnotowych 
przepisów w dziedzinie legalnej imigracji, 
obowiązujących we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. it

Uzasadnienie

Przed przyjęciem europejskiej polityki w zakresie powrotu Unia Europejska musi wprowadzić 
ramy legislacyjne regulujące kanały legalnego wjazdu na terytorium europejskie.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 64
Punkt uzasadnienia 17

(17) Państwa członkowskie powinny nadać 
moc prawną przepisom niniejszej dyrektywy 
bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub przekonania, opinie polityczne lub 
wszelkie inne opinie, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

(17) Państwa członkowskie powinny nadać 
moc prawną przepisom niniejszej dyrektywy 
bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub przekonania, opinie polityczne lub 
wszelkie inne opinie, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, w warunkach pełnego 
przestrzegania konwencji 
międzynarodowych, unikając nieludzkiego i 
poniżającego traktowania oraz kładąc kres 
przymusowemu zatrzymaniu, 
oznaczającego przyznanie nierównych praw 
obywatelom europejskim i obywatelom 
państw trzecich.

Or. it

Uzasadnienie

Należy zapewnić większą jasność w zakresie ochrony praw człowieka w niniejszej dyrektywie.
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 65
Punkt uzasadnienia 18

(18) Zgodnie z podpisaną przy ONZ w 
1989 r. Konwencją o Prawach Dziecka 
„najlepsze zabezpieczenie interesów 
dziecka” powinno być sprawą nadrzędną w 
działaniach państw członkowskich 
zmierzających do wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Zgodnie z Europejską 
Konwencją Praw Człowieka poszanowanie 
życia rodzinnego powinno być sprawą 
nadrzędną w działaniach państw 
członkowskich zmierzających do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy.

(18) Zgodnie z podpisaną przy ONZ w 
1989 r. Konwencją o Prawach Dziecka 
„najlepsze zabezpieczenie interesów 
dziecka” powinno być sprawą nadrzędną w 
działaniach państw członkowskich 
zmierzających do wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. W związku z tym osoby 
niepełnoletnie nie mogą być nigdy 
przetrzymywane w ośrodkach zatrzymań 
lub w warunkach ograniczenia ich 
wolności w Unii Europejskiej, ani w 
placówkach finansowanych przez Unię 
Europejską lub poszczególne państwa 
członkowskie. Zgodnie z Europejską 
Konwencją Praw Człowieka poszanowanie 
życia rodzinnego powinno być sprawą 
nadrzędną w działaniach państw 
członkowskich zmierzających do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy.

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 66
Punkt uzasadnienia 19

(19) Stosowanie niniejszej dyrektywy 
pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań 
wynikających z Konwencji Genewskiej 
z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu 
uchodźców, zmienionej Protokołem 
Nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r.

(19) Stosowanie niniejszej dyrektywy 
pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań 
wynikających z Konwencji Genewskiej z 
dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu 
uchodźców, zmienionej Protokołem 
Nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. W 
związku z tym zakazane są wszelkie formy 
przymusowego zatrzymania uchodźców, 
obywateli państw trzecich objętych 
przepisami ochrony humanitarnej oraz 
osób ubiegających się o azyl.

Or. it
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Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie powyższego uściślenia, zgodnie z obecnie obowiązującymi 
normami międzynarodowymi.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 67
Punkt uzasadnienia 24

(24) Niniejsza dyrektywa stanowi – ze 
względu na fakt, że ma zastosowanie do 
obywateli państw trzecich, którzy zgodnie z 
Konwencją Wykonawczą do Układu z 
Schengen nie spełniają lub przestali 
spełniać warunki wjazdu – akt prawny 
oparty na dorobku Schengen lub w inny 
sposób z nim powiązany w znaczeniu art. 3 
ust. 2 Aktu Przystąpienia,

(24) Niniejsza dyrektywa stanowi – ze 
względu na fakt, że ma zastosowanie do 
obywateli państw trzecich, którzy zgodnie z 
Konwencją Wykonawczą do Układu z 
Schengen nie spełniają warunków wjazdu –
akt prawny oparty na dorobku Schengen lub 
w inny sposób z nim powiązany w 
znaczeniu art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia,

Or. it

Uzasadnienie

W celu wdrożenia wspólnych norm związanych ze strategiami w dziedzinie powrotu, należy 
wprowadzić odrębne przepisy dotyczące osób po raz pierwszy wjeżdżających na terytorium 
UE oraz osób, którym jedno z państw członkowskich przyznało w przeszłości dokumenty 
pobytowe lub pewną formę ochrony humanitarnej. W związku z tym należy przewidzieć 
ustanowienie odrębnej dyrektywy w sprawie obywateli państw trzecich, którzy w przeszłości 
uzyskali dokumenty pobytowe lub pewną formę ochrony humanitarnej.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 68
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa określa wspólne normy 
i procedury mające zastosowanie w 
państwach członkowskich i dotyczące 
powrotu nielegalnych imigrantów z państw 
trzecich przy poszanowaniu praw
podstawowych jako ogólnych zasad, na 
których opierają się prawo Wspólnoty oraz 
prawo międzynarodowe, włączając w to 

Niniejsza dyrektywa, która wchodzi w życie 
po wprowadzeniu wspólnotowych przepisów 
dotyczących legalnej migracji gospodarczej
określa wspólne normy i procedury mające 
zastosowanie w państwach członkowskich i 
dotyczące powrotu nielegalnych imigrantów 
z państw trzecich przy poszanowaniu praw 
podstawowych jako ogólnych zasad, na
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zobowiązania do ochrony uchodźców i 
przestrzegania praw człowieka.

których opierają się prawo Wspólnoty oraz 
prawo międzynarodowe, włączając w to 
zobowiązania do ochrony uchodźców i 
przestrzegania praw człowieka oraz wymogi 
wynikające z powszechnego obowiązywania 
przepisów, bez nierównego traktowania 
obywateli państw członkowskich UE oraz 
obywateli państw trzecich.

Or. it

Uzasadnienie

Przed przyjęciem europejskiej polityki w zakresie powrotu Unia Europejska musi wprowadzić 
ramy legislacyjne regulujące kanały legalnego wjazdu na terytorium europejskie. Równe 
traktowanie obywateli wspólnotowych i obywateli państw trzecich musi stanowić podstawową 
zasadę przy wdrażaniu przepisów niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 69
Artykuł 2 ustęp 1

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
obywateli państw trzecich przebywających 
nielegalnie na terytorium państwa 
członkowskiego, tj. takich, którzy:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
obywateli państw trzecich przebywających 
nielegalnie na terytorium państwa 
członkowskiego, którzy nie spełniają 
warunków wjazdu określonych w art. 5 
Konwencji Wykonawczej do Układu z 
Schengen.

a) nie spełniają lub przestali spełniać 
warunki wjazdu określone w art. 5 
Konwencji Wykonawczej do Układu z 
Schengen lub

b) z innych przyczyn przebywają nielegalnie 
na terytorium państwa członkowskiego.

Or. it

Uzasadnienie

W celu wdrożenia wspólnych norm związanych ze strategiami w dziedzinie powrotu, należy 
wprowadzić odrębne przepisy dotyczące osób po raz pierwszy wjeżdżających na terytorium 
UE oraz osób, którym jedno z państw członkowskich przyznało w przeszłości dokumenty 
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pobytowe lub pewną formę ochrony humanitarnej. W związku z tym należy przewidzieć 
ustanowienie odrębnej dyrektywy w sprawie obywateli państw trzecich, którzy w przeszłości 
uzyskali dokumenty pobytowe lub pewną formę ochrony humanitarnej.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 70
Artykuł 2 ustęp 2

2. Państwa członkowskie mogą zdecydować 
o tym, że niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do obywateli państw trzecich, 
którym odmówiono wstępu do strefy 
tranzytowej państwa członkowskiego. 
Jednakże państwa członkowskie 
gwarantują znajdującym się w takiej 
sytuacji obywatelom państw trzecich 
traktowanie nie mniej korzystne niż 
przewidziano w art. 8, 10, 13 i 15.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Brakuje obecnie definicji „strefy tranzytowej” państwa członkowskiego. Dlatego należałoby 
unikać wprowadzania w dyrektywie szczegółowych przepisów w tym zakresie.

Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 71
Artykuł 2 ustęp 2

2. Państwa członkowskie mogą zdecydować
o tym, że niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do obywateli państw trzecich, 
którym odmówiono wstępu do strefy 
tranzytowej państwa członkowskiego. 
Jednakże państwa członkowskie 
gwarantują znajdującym się w takiej 
sytuacji obywatelom państw trzecich 
traktowanie nie mniej korzystne niż 
przewidziano w art. 8, 10, 13 i 15.

skreślony

Or. sl
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Uzasadnienie

Możliwość odmowy wstępu przewiduje już art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks 
zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen). Ponadto 
możliwość zastosowania przepisów niniejszej dyrektywy wobec osób podróżujących w strefie 
tranzytowej stoi w sprzeczności z przepisami art. 26 Konwencji Wykonawczej do Układu z 
Schengen, który zobowiązuje przewoźników do przejęcia odpowiedzialności za obywateli 
państw trzecich, którym odmówiono wstępu, zobowiązując ich do przetransportowania 
obywateli państw trzecich do państwa trzeciego, z którego ich przywieźli.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 72
Artykuł 2 ustęp 2

2. Państwa członkowskie mogą zdecydować 
o tym, że niniejsza dyrektywa nie ma
zastosowania do obywateli państw trzecich, 
którym odmówiono wstępu do strefy 
tranzytowej państwa członkowskiego. 
Jednakże państwa członkowskie gwarantują 
znajdującym się w takiej sytuacji 
obywatelom państw trzecich traktowanie nie 
mniej korzystne niż przewidziano w art. 8, 
10, 13 i 15.

2. Państwa członkowskie stosują niniejszą 
dyrektywę także do obywateli państw 
trzecich, którym odmówiono wstępu do 
strefy tranzytowej państwa członkowskiego. 
Jednakże gwarantują one znajdującym się 
w takiej sytuacji obywatelom państw 
trzecich traktowanie nie mniej korzystne niż 
przewidziano w art. 8, 10, 13 i 15.

Or. en

Uzasadnienie

Strefy tranzytowe to obszary, na które przybywa najwięcej osób ubiegających się następnie 
o azyl. Dlatego strefy te powinny zostać objęte zakresem niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 73
Artykuł 2 ustęp 3 litera ba) (nowa)

ba) korzystają lub korzystali z ochrony 
humanitarnej;

Or. it
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Uzasadnienie

Mając na uwadze szczególne normy dotyczące takich osób, powinny one zostać wyłączone z 
zakresu dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 74
Artykuł 2 ustęp 3 litera bb) (nowa)

bb) w ostatnich pięciu latach przynajmniej 
raz uzyskali dokumenty pobytowe;

Or. it

Uzasadnienie

Mając na uwadze szczególne normy dotyczące takich osób, powinny one zostać wyłączone z 
zakresu dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 75
Artykuł 2 ustęp 3 litera bc) (nowa)

bc) wszczęli procedury dotyczące 
uregulowania statusu;

Or. it

Uzasadnienie

Mając na uwadze szczególne normy dotyczące takich osób, powinny one zostać wyłączone z 
zakresu dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 76
Artykuł 2 ustęp 3 litera bd) (nowa)

bd) są osobami niepełnoletnimi;

Or. it
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Uzasadnienie

Mając na uwadze szczególne normy dotyczące takich osób, powinny one zostać wyłączone z 
zakresu dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 77
Artykuł 2 ustęp 3 litera be) (nowa)

be) mimo, że uzyskali pełnoletniość, muszą 
przedłużyć pobyt na terytorium państwa 
członkowskiego w związku ze studiami;

Or. it

Uzasadnienie

Mając na uwadze szczególne normy dotyczące takich osób, powinny one zostać wyłączone 
z zakresu dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 78
Artykuł 2 ustęp 3 litera bf) (nowa)

bf) posiadają dzieci będące na ich 
utrzymaniu;

Or. it

Uzasadnienie

Mając na uwadze szczególne normy dotyczące takich osób, powinny one zostać wyłączone 
z zakresu dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 79
Artykuł 2 ustęp 3 litera bg) (nowa)

bg) są w stanie wykazać, że mimo iż ich 
pobyt jest nielegalny, dobrze się 



AM\630827PL.doc 19/93 PE 378.672v01-00

PL

zintegrowali;

Or. it

Uzasadnienie

Mając na uwadze szczególne normy dotyczące takich osób, powinny one zostać wyłączone 
z zakresu dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 80
Artykuł 2 ustęp 3 litera bh) (nowa)

bh) pracują na rynku nielegalnej pracy 
i złożyli skargę na nielegalną działalność 
pracodawcy;

Or. it

Uzasadnienie

Mając na uwadze szczególne normy dotyczące takich osób, powinny one zostać wyłączone 
z zakresu dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 81
Artykuł 2 ustęp 3 lit. bi) (nowa)

bi) przebywają nielegalnie, ale uzyskali od 
pracodawców ofertę legalnego 
zatrudnienia.

Or. it

Uzasadnienie

Mając na uwadze szczególne normy dotyczące takich osób, powinny one zostać wyłączone 
z zakresu dyrektywy.



PE 378.672v01-00 20/93 AM\630827PL.doc

PL

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 82
Artykuł 3 punkt b)

b) „nielegalny pobyt” oznacza obecność na 
terytorium państwa członkowskiego 
obywatela państwa trzeciego, który nie 
spełnia lub przestał spełniać warunki
pobytu lub zamieszkiwania w tym państwie 
członkowskim;

b) „nielegalny pobyt” oznacza obecność na 
terytorium państwa członkowskiego 
obywatela państwa trzeciego, który nie 
spełnia warunków pobytu lub 
zamieszkiwania w tym państwie 
członkowskim;

Or. it

Uzasadnienie

W celu wdrożenia wspólnych norm związanych ze strategiami w dziedzinie powrotu, należy 
wprowadzić odrębne przepisy dotyczące osób po raz pierwszy wjeżdżających na terytorium 
UE oraz osób, którym jedno z państw członkowskich przyznało w przeszłości dokumenty 
pobytowe lub pewną formę ochrony humanitarnej. W związku z tym należy przewidzieć 
ustanowienie odrębnej dyrektywy w sprawie obywateli państw trzecich, którzy w przeszłości 
uzyskali dokumenty pobytowe lub pewną formę ochrony humanitarnej.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 83
Artykuł 3 punkt c)

c) „powrót” oznacza proces dobrowolnego 
bądź przymusowego wracania do państwa 
pochodzenia, tranzytu lub innego państwa
trzeciego;

c) „powrót” oznacza proces dobrowolnego 
bądź przymusowego wracania do państwa 
pochodzenia lub do państwa tranzytu, w 
którym obywatel państwa trzeciego posiada 
trwałe więzi rodzinne i na które wyraził on 
świadomą zgodę;

Or. fr

Uzasadnienie

„Powrót” nie powinien oznaczać konieczności powrotu do państwa, w którym dana osoba 
nigdy nie przebywała, lub też z którym nie łączą jej żadne istotne więzy.
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Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 84
Artykuł 3 punkt c)

„powrót” oznacza proces dobrowolnego 
bądź przymusowego wracania do państwa 
pochodzenia, tranzytu lub innego państwa 
trzeciego;

„powrót” oznacza proces dobrowolnego 
bądź przymusowego wracania do państwa 
pochodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji uwzględnia stan zdrowia migrantów jedynie w takim zakresie, jaki ma 
związek z zapewnieniem, by nie zmarli oni podczas transportu do kraju pochodzenia. Należy 
podkreślić, że w kwestiach zdrowotnych nie powinno mieć zastosowania kryterium unikania 
wyższych kosztów. Procedury administracyjne nie mogą zagrażać zdrowiu ani życiu chorych 
migrantów. Dlatego celem niniejszej propozycji jest zapewnienie właściwego leczenia w 
przypadku poważnej choroby, przed zainicjowaniem procedury powrotu.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 85
Artykuł 3 punkt c)

c) „powrót” oznacza proces dobrowolnego 
bądź przymusowego wracania do państwa 
pochodzenia, tranzytu lub innego państwa 
trzeciego;

c) „powrót” oznacza wyłącznie proces 
wracania do państwa pochodzenia;

Or. it

Uzasadnienie

Jak wynika z oficjalnych analiz we właściwym sektorze, prawidłowa definicja „powrotu” 
dotyczy wyłącznie powrotu do państwa pochodzenia. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie 
stoją w sprzeczności z pierwotnym znaczeniem „powrotu”.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 86
Artykuł 3 punkt d)



PE 378.672v01-00 22/93 AM\630827PL.doc

PL

„d) decyzja o powrocie imigranta” oznacza 
decyzję administracyjną lub orzeczenie 
sądowe lub akt prawny stwierdzające lub
uznające, że pobyt obywatela państwa 
trzeciego jest nielegalny, i nakładające 
zobowiązanie do powrotu;

d) „decyzja o powrocie imigranta” oznacza 
orzeczenie sądowe stwierdzające lub 
uznające, że pobyt obywatela państwa 
trzeciego jest nielegalny, i nakładające 
zobowiązanie do powrotu;

Or. it

Uzasadnienie

Decyzje o powrocie muszą być zastrzeżone wyłącznie dla sądów.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 87
Artykuł 3 punkt f)

f) „nakaz deportacji” oznacza decyzję
administracyjną lub orzeczenie sądowe lub 
akt prawny nakazujące deportację;

f) „nakaz deportacji” oznacza orzeczenie 
sądowe nakazujące deportację;

Or. it

Uzasadnienie

Nakazy deportacji muszą być wydawane wyłącznie przez sądy.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 88
Artykuł 3 punkt g)

g) „zakaz ponownego wjazdu” oznacza 
decyzję administracyjną lub orzeczenie 
sądowe lub akt prawny uniemożliwiające 
na określony okres czasu ponowny wjazd 
na terytorium państw członkowskich.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

„Zakaz ponownego wjazdu” powinien zostać ogólnie zniesiony.
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 89
Artykuł 3 punkt g)

g) „zakaz ponownego wjazdu” oznacza 
decyzję administracyjną lub orzeczenie 
sądowe lub akt prawny uniemożliwiające na 
określony okres czasu ponowny wjazd na 
terytorium państw członkowskich.

g) „zakaz ponownego wjazdu” oznacza 
decyzję administracyjną lub orzeczenie 
sądowe lub akt prawny uniemożliwiające na 
określony okres czasu ponowny wjazd na 
terytorium państw członkowskich obywateli 
państw trzecich stanowiących zagrożenie 
dla porządku publicznego.

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 90
Artykuł 3 punkt g)

g) „zakaz ponownego wjazdu” oznacza 
decyzję administracyjną lub orzeczenie 
sądowe lub akt prawny uniemożliwiające na 
określony okres czasu ponowny wjazd na 
terytorium państw członkowskich.

g) „zakaz ponownego wjazdu” oznacza 
orzeczenie sądowe uniemożliwiające na 
określony okres czasu ponowny wjazd na 
terytorium państw członkowskich.

Or. it

Uzasadnienie

Decyzje w sprawie nałożenia zakazu ponownego wjazdu muszą być zastrzeżone wyłącznie dla 
sądów.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 91
Artykuł 3 punkt ga) (nowy)

ga) „ryzyko ucieczki” oznacza wszelkie 
decyzje podjęte przez organ administracyjny 
lub sądowy w stosunku do obywatela 
państwa trzeciego, wobec którego podjęto 
decyzję o powrocie lub wydano nakaz 
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deportacji, ze względu na istnienie ryzyka 
ucieczki, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, o ile ustalono, że 
uniemożliwia ono wykonanie danej decyzji; 
decyzja ta powinna opierać się na 
obiektywnych i prawnie określonych 
kryteriach. 

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest przyjęcie rygorystycznej definicji „ryzyka ucieczki”, aby zapobiec wszelkim 
nadinterpretacjom tego terminu oraz dla zapewnienia wszelkich warunków niezbędnych do 
priorytetowego traktowania dobrowolnego powrotu.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 92
Artykuł 3 punkt gb) (nowy)

gb) „zatrzymanie” oznacza 
przetrzymywanie, przede wszystkim w 
specjalistycznym ośrodku zatrzymań, 
wszelkich obywateli państw trzecich, wobec 
których wydano nakaz przymusowego 
powrotu, w celu przeprowadzenia ich 
deportacji; okres tego przetrzymywania 
powinien być możliwie jak najkrótszy;

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że zatrzymanie do czasu deportacji należy do środków ograniczających 
prawo do wolności, należy wprowadzić precyzyjną definicję tego terminu, zapobiegając jego 
niewłaściwej interpretacji. Zatrzymanie może być uzasadnione tylko w przypadku, gdy służy 
organizacji deportacji, w przypadku wydania decyzji o przymusowym powrocie, i powinno 
trwać jak najkrócej.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 93
Artykuł 3 punkt gc) (nowy)
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gc) „strefa tranzytowa” oznacza strefę 
między punktami wjazdu i wyjazdu 
z terytorium oraz punktami kontroli przy 
wjeździe lub wyjeździe z terytorium; strefa 
ta nie ma charakteru eksterytorialnego; na 
terytorium tej strefy obowiązują 
postanowienia art. 5 ust. 1 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka;

Or. fr

Uzasadnienie

Mimo, że gwarancje zawarte w niniejszej dyrektywie nie dotyczą stref tranzytowych, państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia przestrzegania Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, podobnie jak przewidują to art. 5, 6, 12 i 14 niniejszego wniosku.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 94
Artykuł 3 punkt gd) (nowy)

gd) „osoby wrażliwe” oznaczają 
małoletnich, małoletnich pozbawionych 
opieki, osoby niepełnosprawne, osoby 
starsze, kobiety ciężarne, rodziców samotnie 
wychowujących małoletnie dzieci oraz 
osoby, które zostały poddane torturom, 
ofiary gwałtu lub innych poważnych form 
przemocy fizycznej, psychicznej lub 
seksualnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Do przepisów niniejszego wniosku należy dodać definicję „osób wrażliwych”. Powyższa 
definicja została zaczerpnięta z art. 17 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/9/WE ustanawiającej 
minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl.

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 95
Artykuł 3 punkt ga) (nowy)
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ga) „zatrzymanie” oznacza 
przetrzymywanie obywateli państw trzecich, 
wobec których wydano nakaz deportacji lub 
decyzję o powrocie, oraz w przypadku 
których istnieje poważne ryzyko ucieczki. 

Or. en
Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 96
Artykuł 3 punkt ga) (nowy)

ga) „zatrzymanie tymczasowe” jako 
instrument egzekwowania prawa oznacza 
tymczasowe zatrzymanie nielegalnie 
przebywającego obywatela państwa 
trzeciego, wobec którego wydano nakaz 
deportacji, w ośrodku tymczasowego 
zatrzymania, w celu zapobieżenia jego 
ucieczce podczas przygotowania jego 
deportacji;

Or. en
Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 97
Artykuł 3 punkt gb) (nowy)

gb) „ośrodki tymczasowego zatrzymania” 
oznaczają placówki zatrzymań, inne niż 
więzienia, poza strefami tranzytowymi, 
w których nielegalnie przebywający 
obywatele państw trzecich pozbawiani są 
swobody przemieszczania;

Or. en
Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 98
Artykuł 3 punkt gc) (nowy)

gc) „osoby wymagające opieki” oznaczają 
w szczególności małoletnich, osoby 
niepełnosprawne, chorych i kobiety 
ciężarne.
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Or. en

Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 99
Artykuł 4, tytuł 

Przepisy korzystniejsze Wcześniejsze i korzystniejsze przepisy

Or. sl

Uzasadnienie

Dwustronne umowy w sprawie uproszczenia procedur postępowania z cudzoziemcami, którzy 
nielegalnie przekroczyli granicę między dwoma państwami-sygnatariuszami tych umów, 
stanowią warunek prostszego, szybszego i bardziej skutecznego przeciwdziałania zjawisku 
nielegalnego przekraczania granicy. Jeżeli państwa-sygnatariusze uznają, na bazie 
wzajemnego zaufania i dobrej współpracy, procedury prawne drugiego kraju, także 
procedury stosowane wobec obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli 
granicę, stają się bardziej humanitarne. Najbardziej ewidentnym przykładem są tutaj 
przypadki, w których procedury administracyjne wiążą się z ograniczeniem swobody 
przemieszczania. Bardzo istotne znaczenie ma w tym kontekście także skuteczność 
stosowanych procedur, która uległaby znaczącemu pogorszeniu w przypadku poddania ich 
wszystkim przepisom proponowanej dyrektywy. Nawet w przypadku przyjęcia wszystkich 
poprawek do artykułu w sprawie decyzji o powrocie, wymogi administracyjne wprowadzone 
w proponowanej dyrektywie utrudniłyby, jeżeli nie uniemożliwiły całkowicie, realizację 
dwustronnych umów.

Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 100
Artykuł 4 ustęp 1

1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się 
bez uszczerbku dla korzystniejszych
przepisów:

1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się 
bez uszczerbku dla uprzednio przyjętych i 
obowiązujących przepisów:

Or. sl

Uzasadnienie

Dwustronne umowy w sprawie uproszczenia procedur postępowania z cudzoziemcami, którzy 
nielegalnie przekroczyli granicę między dwoma państwami-sygnatariuszami tych umów 
stanowią warunek prostszego, szybszego i bardziej skutecznego przeciwdziałania zjawisku 
nielegalnego przekraczania granicy. Jeżeli państwa-sygnatariusze uznają, na bazie 
wzajemnego zaufania i dobrej współpracy, procedury prawne drugiego kraju, także 
procedury stosowane wobec obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli 
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granicę, stają się bardziej humanitarne. Najbardziej ewidentnym przykładem są tutaj 
przypadki, w których procedury administracyjne wiążą się z ograniczeniem swobody 
przemieszczania. Bardzo istotne znaczenie ma w tym kontekście także skuteczność 
stosowanych procedur, która uległaby znaczącemu pogorszeniu w przypadku poddania ich 
wszystkim przepisom proponowanej dyrektywy. Nawet w przypadku przyjęcia wszystkich 
poprawek do artykułu w sprawie decyzji o powrocie, wymogi administracyjne wprowadzone 
w proponowanej dyrektywie utrudniłyby, jeżeli nie uniemożliwiły całkowicie, realizację 
dwustronnych umów.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 101
Artykuł 4 ustęp 1

1. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się 
bez uszczerbku dla korzystniejszych 
przepisów: 

1. Niniejsza dyrektywa uchyla wszelkie 
przepisy:

Or. it

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 102
Artykuł 5

Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie należycie 
uwzględniają rodzaj i trwałość związków 
rodzinnych obywatela państwa trzeciego, 
czas trwania jego pobytu w państwie 
członkowskim oraz występowanie powiązań 
rodzinnych, kulturowych i społecznych z 
jego państwem pochodzenia. Ponadto 
uwzględniają one najlepsze zabezpieczenie 
interesów dziecka stosownie do podpisanej 
przy ONZ w 1989 r. Konwencji o Prawach 
Dziecka

Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie należycie 
uwzględniają rodzaj i trwałość związków 
rodzinnych obywatela państwa trzeciego, 
czas trwania jego pobytu w państwie 
członkowskim oraz występowanie powiązań 
rodzinnych, kulturowych i społecznych z 
jego państwem pochodzenia, przy należytym 
uwzględnieniu art. 8 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. Dbają one o 
najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka 
stosownie do podpisanej przy ONZ w 
1989 r. Konwencji o Prawach Dziecka

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli zasada „najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka” ma być przestrzegana, dzieci 
nigdy nie powinny być podmiotem procedury deportacji, zgodnie z art. 3 Konwencji praw 
dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeżeli najlepszą opcją wydaje się powrót 
dziecka do kraju pochodzenia, należy zorganizować odrębną procedurę, która w żadnym 
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przypadku nie może wiązać się z jego zatrzymaniem.

Poprawkę złożyły Adeline Hazan i Martine Roure

Poprawka 103
Artykuł 5 ustęp 1 (nowy)

W celu najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka państwa członkowskie 
gwarantują, że wobec osób niepełnoletnich 
w żadnych okolicznościach nie stosuje się 
środków związanych z deportacją 
i zatrzymaniem.
Wobec rodzin, w których występuje 
przynajmniej jeden nieletni, nie stosuje się 
w żadnych okolicznościach środków 
związanych z zatrzymaniem, a 
rozwiązaniom alternatywnym w stosunku 
do zatrzymania należy przyznać priorytet.

Or. fr

Uzasadnienie

Nieletni nie powinni zasadniczo nigdy podlegać zatrzymaniu ani przymusowej deportacji. 
Ponadto każdy cudzoziemiec, który twierdzi, że jest osobą nieletnią, powinien być za taką 
uznawany, o ile nie ma dowodów podważających to twierdzenie. Jedynie sąd może podważyć 
jej status jako osoby nieletniej.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 104
Artykuł 5 ustęp 1a (nowy)

Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie należycie 
uwzględniają grupy społeczne wymagające 
największej opieki, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak wiek, zdrowie fizyczne i 
psychiczne oraz płeć. 

Or. it
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 105
Artykuł 6 ustęp 1

1. Państwa członkowskie wydają decyzję o 
powrocie imigranta w odniesieniu do 
każdego obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na ich 
terytorium.

1. Państwa członkowskie wydają decyzję o 
powrocie imigranta w odniesieniu do 
nielegalnie przebywających obywateli
państwa trzeciego, którzy, zgodnie z 
orzeczeniem organów sądowych, nie 
spełniają wymogów dotyczących zakresu 
zastosowania określonych w art. 2 
niniejszej dyrektywy.

Or. it

Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 106
Artykuł 6 ustęp 1

1. Państwa członkowskie wydają decyzję o 
powrocie imigranta w odniesieniu do 
każdego obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na ich 
terytorium.

1. Państwa członkowskie wydają decyzję o 
powrocie imigranta w odniesieniu do 
każdego obywatela państwa trzeciego, który 
przestał spełniać warunki wjazdu 
ustanowione w art. 5 kodeksu granicznego 
Schengen.

Or. sl

Uzasadnienie

Przepisy powyższego artykułu nie powinny mieć zastosowania do wszystkich obywateli 
państw trzecich, którzy nielegalnie wjechali do państwa członkowskiego, ponieważ 
uniemożliwia to skuteczne zapewnienie ich powrotu. Natomiast racjonalne jest objęcie jego 
zakresem obywateli państw trzecich, którzy wjechali na terytorium państwa członkowskiego 
legalnie, po czym nie opuścili go w określonym terminie. Pozwala to na zachowanie tzw. 
dwuetapowej procedury przeciwdziałania nielegalnej imigracji, zdefiniowanej w 
proponowanej dyrektywie. Przewiduje ona podział obywateli państw trzecich na kategorie 
wyłącznie w celu podejmowania skutecznych środków przeciwdziałania imigracji, co stanowi 
cel dyrektywy. Utrzymanie możliwości wydawania przez państwa członkowskie decyzji o 
powrocie w stosunku do wszystkich cudzoziemców, którzy nielegalnie wjechali i pozostali na 
terytorium państwa członkowskiego, nie pozwoli na zmniejszenie istniejących różnic w 
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krajowych przepisach. Niektóre państwa wydają takie decyzje o dobrowolnym powrocie, 
natomiast inne nie, co stanowi główny czynnik przyciągający do tych państw członkowskich, 
w których takie przepisy nie obowiązują. Obywatele państw trzecich pragną się bowiem 
przedostać do państwa członkowskiego, w którym będą mieli swobodę przemieszczania się, 
nawet jeżeli zostaną uznani za nielegalnych imigrantów.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 107
Artykuł 6 ustęp 1

1. Państwa członkowskie wydają decyzję o 
powrocie imigranta w odniesieniu do 
każdego obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na ich 
terytorium.

1. Państwa członkowskie mogą wydać
decyzję o powrocie imigranta w odniesieniu 
do każdego obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na ich 
terytorium.

Or. fr

Uzasadnienie

Decyzja o powrocie nie powinna stanowić standardowej procedury, konieczna jest bowiem 
indywidualna ocena przypadku każdej osoby, przy należytym uwzględnieniu zasady „non-
refoulment”.

Poprawkę złożyła Jean Lambert
Poprawka 108

Artykuł 6 ustęp 1

1. Państwa członkowskie wydają decyzję o 
powrocie imigranta w odniesieniu do 
każdego obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na ich 
terytorium.

1. Państwa członkowskie mogą wydać
decyzję o powrocie imigranta w odniesieniu 
do każdego obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na ich 
terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o powrocie nie jest nigdy obowiązkowa.
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 109
Artykuł 6 ustęp 2

2. Decyzja o powrocie imigranta gwarantuje 
odpowiedni termin dobrowolnego wyjazdu 
wynoszący maksymalnie cztery tygodnie, 
poza przypadkami, w których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dana osoba 
mogłaby w tym czasie zbiec. W przypadku 
gdy istnieje takie ryzyko, na okres do 
wspomnianego terminu dobrowolnego 
wyjazdu mogą zostać nałożone określone 
zobowiązania, obejmujące np. regularne 
stawiennictwo w danych urzędach, 
zdeponowanie gwarancji finansowej, 
dostarczenie dokumentów bądź 
zobowiązanie do przebywania w określonym
miejscu.

2. Decyzja o powrocie imigranta gwarantuje 
odpowiedni termin dobrowolnego wyjazdu 
wynoszący maksymalnie dziesięć tygodni. 
Na okres do wspomnianego terminu 
dobrowolnego wyjazdu mogą zostać 
nałożone określone zobowiązania, 
obejmujące np. regularne stawiennictwo w 
danych urzędach, bądź zobowiązanie do 
przebywania na miejscu, zgodnie z wyborem 
obywatela państwa trzeciego.

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli, jak zdaje się wskazywać Komisja, propagowana ma być procedura dobrowolnego 
powrotu, osiągnięcie tego celu wydaje się bardziej realistyczne w przypadku przyjęcia 
terminu 10-tygodniowego. Ponadto brakuje powszechnie akceptowanej definicji „ryzyka 
ucieczki”. Dlatego termin ten powinien zostać usunięty z dyrektywy. 

Poprawkę złożyły Adeline Hazan, Martine Roure

Poprawka 110
Artykuł 6 ustęp 2

2. Decyzja o powrocie imigranta gwarantuje 
odpowiedni termin dobrowolnego wyjazdu 
wynoszący maksymalnie cztery tygodnie, 
poza przypadkami, w których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dana osoba 
mogłaby w tym czasie zbiec. W przypadku 
gdy istnieje takie ryzyko, na okres do 
wspomnianego terminu dobrowolnego 
wyjazdu mogą zostać nałożone określone 
zobowiązania, obejmujące np. regularne 
stawiennictwo w danych urzędach, 
zdeponowanie gwarancji finansowej, 

2. Decyzja o powrocie imigranta gwarantuje 
odpowiedni termin dobrowolnego wyjazdu 
wynoszący nie mniej niż cztery tygodnie, 
poza przypadkami, w których właściwy 
organ sądowy lub administracyjny ma 
obiektywne podstawy, by podejrzewać, że 
dana osoba mogłaby w tym czasie zbiec. W 
przypadku gdy istnieje takie ryzyko, na 
okres do wspomnianego terminu 
dobrowolnego wyjazdu mogą zostać 
nałożone określone zobowiązania, 
obejmujące np. regularne stawiennictwo w 
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dostarczenie dokumentów bądź 
zobowiązanie do przebywania w określonym 
miejscu. 

danych urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, dostarczenie dokumentów bądź 
zobowiązanie do przebywania w określonym 
miejscu. 

Or. fr

Uzasadnienie

Termin wynoszący „maksymalnie cztery tygodnie” jest zbyt krótki, by umożliwić obywatelom 
państw trzecich praktyczną organizację dobrowolnego powrotu oraz psychiczne 
przygotowanie na powrót do państwa, które opuścili w poszukiwaniu lepszych perspektyw.
Dobrowolny powrót powinien być priorytetem. Dlatego wszelkie przypadki odstąpienia od 
umożliwienia dobrowolnego powrotu ze względu na podejrzenie możliwości ucieczki muszą 
ograniczać się do sytuacji, w których przesądziła o tym obiektywna decyzja organu sądowego 
lub administracyjnego.

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 111
Artykuł 6 ustęp 2a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą w razie 
potrzeby przedłużyć termin dobrowolnego 
wyjazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca z niektórymi państwami pochodzenia układa się lepiej niż z innymi.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 112
Artykuł 6 ustęp 2a (nowy)

2a. Nie można automatycznie przyjmować, 
że zachodzi ryzyko ucieczki tylko na tej 
podstawie, że obywatel państwa trzeciego 
nielegalnie zamieszkuje na terytorium 
państwa członkowskiego.
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Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu, że sam fakt nielegalnego zamieszkiwania na terytorium państwa 
członkowskiego nie powinien być automatycznie interpretowany jako ostateczny dowód na 
występowanie ryzyka ucieczki. Takie podejście oznaczałoby niedopuszczalne domniemanie 
winy, wbrew zapisom art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 113
Artykuł 6 ustęp 2b (nowy)

2b. Państwa członkowskie zapewniają 
obywatelom państw trzecich pomoc 
materialną oraz doradztwo, aby ułatwić im 
dobrowolny powrót.

Or. fr

Uzasadnienie

Przed faktycznym wyjazdem osób zobowiązanych do powrotu należy zapewnić im minimalną 
pomoc socjalną i finansową. Nie można pozostawiać ich całkowicie samym sobie, mając na 
uwadze, że muszą przygotować się na powrót do kraju, z którego uciekli, co nie przyjdzie im z 
łatwością.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 114
Artykuł 6 ustęp 2d (nowy)

2d. Osoby korzystające z przepisów 
dyrektywy Rady 2003/9/WE przed 
wydaniem decyzji o powrocie powinny 
zachować możliwość dalszego korzystania z 
wszystkich warunków przyjmowania, które 
przysługiwały im zgodnie z dyrektywą.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zbliżona jest do poprawek 112 i 113 mających ułatwić dobrowolny 
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powrót.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 115
Artykuł 6 ustęp 3

3. Decyzja o powrocie imigranta jest 
wydawana w formie osobnego aktu 
prawnego lub decyzji bądź łącznie z
nakazem deportacji.

3. Decyzja o powrocie imigranta jest 
wydawana w formie decyzji odrębnej od 
nakazu deportacji.

Or. it

Uzasadnienie

Decyzje o powrocie oraz środki związane z deportacją powinny być podejmowane w osobnym 
trybie.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 116
Artykuł 6 ustęp 3

3. Decyzja o powrocie imigranta jest 
wydawana w formie osobnego aktu 
prawnego lub decyzji bądź łącznie z
nakazem deportacji.

3. Decyzja o powrocie imigranta jest 
wydawana w formie aktu prawnego lub 
decyzji odrębnych od nakazu deportacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że oficjalnym priorytetem jest dobrowolny powrót, należy wprowadzić 
zapis, ze procedura musi składać się z dwóch etapów, które nie mogą być realizowane 
jednocześnie, ponieważ takie rozwiązanie stałoby w sprzeczności z propagowaniem 
dobrowolnego powrotu.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 117
Artykuł 6 ustęp 4

4. W przypadkach, w których na państwach 4. W przypadkach, w których na państwach 
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członkowskich spoczywają zobowiązania 
wynikające z praw podstawowych, 
zwłaszcza zaś z Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, takich jak np. zasada non-
refoulment, prawo do nauki oraz prawo do 
połączenia rodziny, nie wydaje się decyzji o 
powrocie. Jeśli w takich przypadkach 
decyzja o powrocie imigranta została już 
wydana, jest ona wycofywana.

członkowskich spoczywają zobowiązania 
wynikające z praw podstawowych, 
zwłaszcza zaś z Konwencji genewskiej 
dotyczącej statusu uchodźców, Konwencji 
ONZ o zapobieganiu torturom, Konwencji 
o prawach dziecka oraz Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, takich jak np. 
zasada non-refoulment, prawo do nauki oraz 
prawo do połączenia rodziny, nie wydaje się 
decyzji o powrocie. Jeśli w takich 
przypadkach decyzja o powrocie imigranta 
została już wydana, jest ona wycofywana.

Or. fr

Uzasadnienie

Te trzy dodatkowe odniesienia przydają się i są niezbędne do sprecyzowania, w jaki sposób w 
ustaleniach dotyczących powrotu chronione są podstawowe prawa człowieka.

Poprawkę złożyli Giusto Catania i Vittorio Agnoletto

Poprawka 118
Artykuł 6 ustęp 4

4. W przypadkach, w których na państwach 
członkowskich spoczywają zobowiązania 
wynikające z praw podstawowych, 
zwłaszcza zaś z Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, takich jak np. zasada non-
refoulment, prawo do nauki oraz prawo do 
połączenia rodziny, nie wydaje się decyzji o 
powrocie. Jeśli w takich przypadkach 
decyzja o powrocie imigranta została już 
wydana, jest ona wycofywana.

4. W przypadkach, w których na państwach 
członkowskich spoczywają zobowiązania 
wynikające z praw podstawowych, 
zwłaszcza zaś z Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, Konwencji genewskiej 
dotyczącej statusu uchodźców, Konwencji 
ONZ o zapobieganiu torturom, Konwencji 
ONZ o prawach dziecka z 1989 r., takich 
jak np. zasada non-refoulment, prawo do 
nauki, prawo do leczenia w przypadku 
poważnej choroby oraz prawo do połączenia 
rodziny, nie wydaje się decyzji o powrocie. 
Jeśli w takich przypadkach decyzja o 
powrocie imigranta została już wydana, jest 
ona wycofywana.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, że tekst zawiera wszystkie niezbędne odniesienia.



AM\630827PL.doc 37/93 PE 378.672v01-00

PL

Poprawkę złożył Patrick Gaubert

Poprawka 119
Artykuł 6 ustęp 5

5. Państwa członkowskie mogą w dowolnym 
momencie postanowić o przyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. W 
takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana. 

5. Państwa członkowskie mogą w dowolnym 
momencie postanowić o przyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. 

Państwa członkowskie przyznają każdej 
osobie cierpiącej na poważną chorobę, 
potwierdzoną przez opinię lekarską wydaną 
przez upoważnionego lekarza lub lekarza 
wyznaczonego przez właściwe organy 
krajowe, swój własny dokument pobytowy 
oraz rzeczywisty dostęp do opieki, chyba że 
zostanie dowiedzione, iż dana osoba może 
uzyskać rzeczywisty dostęp do leczenia i 
opieki medycznej w swoim państwie 
pochodzenia.
W takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana.
Państwa członkowskie przekazują 
zawiadomienie o uchyleniu decyzji za 
pośrednictwem mechanizmu wzajemnej 
wymiany informacji przewidzianego w 
decyzji Rady …/…/WE w sprawie 
ustanowienia procedury wymiany 
informacji o środkach przyjmowanych 
przez państwa członkowskie w zakresie 
polityki azylowej i imigracyjnej.

Or. fr
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Uzasadnienie

Jeżeli oficjalny organ lekarski wykaże, że dana osoba jest poważnie chora i nie zdoła uzyskać 
odpowiedniej opieki w kraju pochodzenia, nie można podjąć decyzji o powrocie takiej osoby.

Poprawkę złożyły Adeline Hazan i Martine Roure

Poprawka 120
Artykuł 6 punkt 5

5. Państwa członkowskie mogą w dowolnym 
momencie postanowić o przyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. W 
takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana.

5. Państwa członkowskie mogą w dowolnym 
momencie postanowić o przyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. 
Państwa członkowskie przyznają każdej 
osobie cierpiącej na poważną chorobę 
dokument lub zezwolenie pobytowe 
zapewniające dostęp do opieki, chyba że 
zostanie dowiedzione, iż dana osoba może 
uzyskać dostęp do odpowiedniej opieki w 
państwie powrotu. W takim przypadku nie 
wydaje się decyzji o powrocie imigranta, 
natomiast jeśli taka decyzja została już 
wydana, jest ona wycofywana.

Or. fr

Uzasadnienie

Nielegalni rezydenci powracający do swojego państwa, którzy ze względu na lokalizację 
geograficzną lub niedostateczne środki finansowe nie mają możliwości poddania się leczeniu 
odpowiedniemu do swej dolegliwości, skazywani są na śmierć lub utratę sprawności. Jest to 
sprzeczne z zasadą przestrzegania praw człowieka i wartości, na których straży stoi Unia 
Europejska. Dlatego sytuacja osób chorych zasługuje na szczególne uwzględnienie w 
kontekście procedury powrotu, której takie osoby są poddawane.

Poprawkę złożyli Alexander Alvaro, Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 121
Artykuł 6 ustęp 5
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5. Państwa członkowskie mogą w dowolnym 
momencie postanowić o przyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. W 
takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana.  

5. Państwa członkowskie mogą w dowolnym 
momencie postanowić o przyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. 
Państwa członkowskie mogą przyznać 
osobie cierpiącej na poważną chorobę swój 
własny dokument pobytowy lub inny 
dokument upoważniający do pobytu w celu 
zapewnienia jej odpowiedniego dostępu do 
opieki zdrowotnej, chyba że można 
wykazać, iż dana osoba jest w stanie 
uzyskać odpowiednie leczenie i opiekę 
medyczną w swoim państwie pochodzenia.
W takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana.  

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji uwzględnia stan zdrowia migrantów jedynie w zakresie związanym z 
zapewnieniem, by nie zmarli oni podczas transportu do kraju pochodzenia. Należy podkreślić, 
że w kwestiach zdrowotnych nie powinno mieć zastosowania kryterium unikania wyższych 
kosztów. Procedury administracyjne nie mogą zagrażać zdrowiu ani życiu chorych 
migrantów. Dlatego celem niniejszej propozycji jest zapewnienie właściwego leczenia w 
przypadku poważnej choroby, przed zainicjowaniem procedury powrotu.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 122
Artykuł 6 ustęp 5

5. Państwa członkowskie mogą w dowolnym 
momencie postanowić o przyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. W 

5. Państwa członkowskie mogą w dowolnym 
momencie postanowić o przyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. 
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takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana.

Państwa członkowskie mogą przyznać swój 
własny dokument pobytowy lub inny 
dokument upoważniający do pobytu w celu 
zapewnienia danej osobie odpowiedniego 
dostępu do opieki zdrowotnej, chyba że 
można wykazać, iż dana osoba jest w stanie 
uzyskać odpowiednie leczenie i opiekę 
medyczną w swoim państwie pochodzenia.
W takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana.

Or. en

Uzasadnienie

Dodane sformułowanie ma wykluczyć ryzyko wydawania decyzji o powrocie narażających 
życie ludzkie na poważne niebezpieczeństwo.

Poprawkę złożyli Giusto Catania i Vittorio Agnoletto

Poprawka 123
Artykuł 6 ustęp 5

5. Państwa członkowskie mogą w dowolnym 
momencie postanowić o przyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. W 
takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana.

5. Państwa członkowskie mogą w dowolnym 
momencie postanowić o przyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych lub humanitarnych, w przypadku 
poważnej choroby, lub z innych przyczyn. W 
takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana.

Or. it

Uzasadnienie

Priorytetem musi być ochrona prawa do zdrowia.
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Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 124
Artykuł 6 ustęp 5a (nowy)

5a. Państwa członkowskie chronią ofiary i 
świadków handlu ludźmi. W takim 
przypadku nie wydaje się decyzji o powrocie 
imigranta, jeżeli ofiary lub świadkowie 
handlu ludźmi nie mają gwarancji, że 
zostaną odesłani do państwa, w którym 
będą bezpieczni, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana.
W celu ułatwienia państwom członkowskim 
odpowiedniej realizacji tych działań na 
rzecz ochrony praw obywateli państw 
trzecich, Unia Europejska zapewnia różne 
mechanizmy pomocy finansowej dla takich 
osób.

Or. fr

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma także ochrona kategorii tych osób, które są ofiarami prześladowań: 
ofiary i świadkowie handlu ludźmi nie mogą być zwyczajnie „wykorzystani” na potrzeby 
postępowania karnego. Przed organizacją ich powrotu należy uwzględnić sytuację w ich 
państwie pochodzenia, aby nie spowodować, że będą oni poddawani presji lub groźbom 
karalnym. 

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 125
Artykuł 6 ustęp 6

6. W przypadku gdy obywatel państwa 
trzeciego przebywający nielegalnie na 
terytorium danego państwa członkowskiego 
posiada ważny dokument pobytowy wydany 
przez inne państwo członkowskie, dane 
państwo członkowskie nie wydaje decyzji o 
powrocie, jeśli taka osoba dobrowolnie 
wraca na terytorium państwa 
członkowskiego, które wydało dokument 
pobytowy.

6. W przypadku gdy obywatel państwa 
trzeciego przebywający nielegalnie na 
terytorium danego państwa członkowskiego 
posiada ważny dokument pobytowy wydany 
przez inne państwo członkowskie, dane 
państwo członkowskie nie wydaje decyzji o 
powrocie, jeśli taka osoba dobrowolnie 
wraca na terytorium państwa 
członkowskiego, które wydało dokument 
pobytowy. Powyższe przepisy obowiązują 
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do czasu wprowadzenia na szczeblu 
europejskim wszystkich procedur 
wzajemnego uznawania dokumentów 
pobytu.

Or. it

Uzasadnienie

Przed przyjęciem europejskiej polityki w zakresie powrotu, Unia Europejska musi 
wprowadzić ramy legislacyjne regulujące kanały legalnego wjazdu na terytorium europejskie. 

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 126
Artykuł 6 ustęp 8

8. W przypadku gdy procedura 
przyznawania dokumentu pobytowego lub 
innego dokumentu upoważniającego do 
pobytu dla obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 
państwa członkowskiego jest w toku, 
odnośne państwo członkowskie może nie
wydawać decyzji o powrocie do czasu 
zakończenia tej procedury.

8. W przypadku gdy procedura 
przyznawania dokumentu pobytowego lub 
innego dokumentu upoważniającego do 
pobytu dla obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 
państwa członkowskiego jest w toku, 
odnośne państwo członkowskie nie wydaje
decyzji o powrocie do czasu zakończenia tej 
procedury.

Or. fr

Uzasadnienie

Normalne i racjonalne wydaje się założenie, że decyzja w sprawie powrotu powinna być 
podejmowana dopiero po rozważeniu wniosku o zezwolenie na pobyt lub azyl. Dane państwo 
powinno mieć obowiązek, a nie możliwość wstrzymania się z podjęciem decyzji.

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 127
Artykuł 6 ustęp 8

W przypadku gdy procedura przyznawania 
dokumentu pobytowego lub innego 
dokumentu upoważniającego do pobytu dla 
obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 

W przypadku gdy procedura przyznawania 
dokumentu pobytowego lub innego 
dokumentu upoważniającego do pobytu dla 
obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 
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państwa członkowskiego jest w toku, 
odnośne państwo członkowskie może nie
wydawać decyzji o powrocie do czasu 
zakończenia tej procedury.

państwa członkowskiego jest w toku, 
odnośne państwo członkowskie nie wydaje
decyzji o powrocie do czasu zakończenia tej 
procedury.

Or. en

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 128
Artykuł 7 ustęp 1

1. Państwa członkowskie wydają nakaz 
deportacji w odniesieniu do obywatela 
państwa trzeciego podlegającego decyzji o 
powrocie imigranta, jeśli istnieje ryzyko 
ucieczki lub jeśli zobowiązanie do powrotu 
nie zostało dopełnione w terminie 
dobrowolnego wyjazdu przyznanym zgodnie 
z art. 6 ust. 2.

1. Państwa członkowskie wydają nakaz 
deportacji w odniesieniu do obywatela 
państwa trzeciego podlegającego decyzji o 
powrocie imigranta, jeśli właściwy organ 
administracyjny lub sądowy, po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
danego przypadku, posiada obiektywnie
uzasadnione podejrzenie, że dana osoba
mogłaby zbiec, lub jeśli zobowiązanie do 
powrotu nie zostało dopełnione w terminie 
dobrowolnego wyjazdu przyznanym zgodnie 
z art. 6 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastosowanie zbyt niejednoznacznego pojęcia „ryzyko ucieczki” w obecnej wersji dyrektywy 
zapewnia państwom zbyt dużą swobodę w zakresie zawieszania procedury dobrowolnego 
powrotu. Jeżeli istotnie, jak zaznaczono, priorytet ma być przyznawany powrotowi 
dobrowolnemu, ustalenie ryzyka ucieczki może nastąpić wyłącznie w wyniku obiektywnej i 
przejrzystej procedury.

Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 129
Artykuł 7 ustęp 1

1. Państwa członkowskie wydają nakaz 
deportacji w odniesieniu do obywatela 
państwa trzeciego podlegającego decyzji o 

1. Państwa członkowskie wydają nakaz 
deportacji w odniesieniu do obywatela 
państwa trzeciego, który bezprawnie 
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powrocie imigranta, jeśli istnieje ryzyko 
ucieczki lub jeśli zobowiązanie do powrotu 
nie zostało dopełnione w terminie 
dobrowolnego wyjazdu przyznanym zgodnie 
z art. 6 ust. 2.

wjeżdża i pozostaje na terytorium państwa 
członkowskiego lub który podlega decyzji o 
powrocie imigranta, jeśli istnieje ryzyko 
ucieczki lub jeśli zobowiązanie do powrotu 
nie zostało dopełnione w terminie 
dobrowolnego wyjazdu przyznanym zgodnie 
z art. 6 ust. 2.

Or. sl

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z poprawkami do art. 6 ust. 1 oraz uzasadnieniem tych poprawek, 
ponieważ oba artykuły określają dwie metody powrotu osób do państwa pochodzenia -
powrót dobrowolny i powrót przymusowy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 130
Artykuł 7 ustęp 1

1. Państwa członkowskie wydają nakaz 
deportacji w odniesieniu do obywatela 
państwa trzeciego podlegającego decyzji o 
powrocie imigranta, jeśli istnieje ryzyko 
ucieczki lub jeśli zobowiązanie do powrotu 
nie zostało dopełnione w terminie 
dobrowolnego wyjazdu przyznanym zgodnie 
z art. 6 ust. 2.

1. Państwa członkowskie wydają nakaz 
deportacji w odniesieniu do obywatela 
państwa trzeciego podlegającego decyzji o 
powrocie imigranta, jeśli zobowiązanie do 
powrotu nie zostało dopełnione w terminie 
dobrowolnego wyjazdu przyznanym zgodnie 
z art. 6 ust. 2.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna w celu wdrożenia dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 131
Artykuł 7 ustęp 2

2. Nakaz deportacji określa termin, w 
ramach którego zostanie przeprowadzona 
deportacja, oraz państwo, do którego 
powraca imigrant.

2. Nakaz deportacji określa termin, w 
ramach którego zostanie przeprowadzona 
deportacja, wyłącznie po należytym 
ustaleniu rzeczywistej tożsamości i państwa 
pochodzenia obywatela państwa trzeciego 
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nielegalnie zamieszkującego na terytorium 
UE.

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli, jak zdaje się wskazywać Komisja, promowana ma być procedura dobrowolnego 
powrotu, osiągnięcie tego celu wydaje się bardziej realistyczne w przypadku przyjęcia 
terminu 10-tygodniowego. Ponadto brakuje powszechnie akceptowanej definicji „ryzyka 
ucieczki”. Dlatego termin ten powinien zostać usunięty z dyrektywy. 

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 132
Artykuł 7 ustęp 3

3. Nakaz deportacji jest wydawany w formie 
osobnego aktu prawnego lub decyzji, bądź 
łącznie z decyzją o powrocie imigranta.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Powyższy ustęp wydaje się zbędny. 

Poprawkę złożyły Adeline Hazan i Martine Roure

Poprawka 133
Artykuł 7 ustęp 3

3. Nakaz deportacji jest wydawany w formie 
osobnego aktu prawnego lub decyzji, bądź 
łącznie z decyzją o powrocie imigranta.

3. Nakaz deportacji jest wydawany w formie 
osobnego aktu prawnego lub decyzji, po 
upływie terminu dobrowolnego powrotu 
ustalonego w decyzji o powrocie imigranta.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki nr 14.
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 134
Artykuł 8 ustęp 1

1. Państwa członkowskie mogą odroczyć
wykonanie decyzji o powrocie imigranta na 
czas, jaki uznają za stosowny, uwzględniając 
znaczące dla poszczególnych przypadków 
okoliczności.

1. Państwa członkowskie odraczają 
wykonanie decyzji o powrocie imigranta na 
czas, jaki uznają za stosowny, uwzględniając 
znaczące dla poszczególnych przypadków 
okoliczności.

Or. it

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć obowiązek odroczenia wykonania decyzji o powrocie, w 
przypadkach określonych w kolejnych ustępach.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 135
Artykuł 8 ustęp 2 litera a)

a) obywatel państwa trzeciego jest niezdolny 
do odbycia podróży albo nie może zostać 
przetransportowany do państwa pochodzenia 
z uwagi na jego stan zdrowia fizycznego lub
psychicznego;

a) obywatel państwa trzeciego jest niezdolny 
do odbycia podróży albo nie może zostać 
przetransportowany do państwa pochodzenia 
z uwagi na jego stan zdrowia fizycznego,
psychicznego lub zaawansowany wiek;

Or. it

Uzasadnienie

Wykonanie powinno zostać odroczone w przypadku osób, które nie mogą powrócić ze 
względu na zaawansowany wiek.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 136
Artykuł 8 ustęp 2 litera a)

a) obywatel państwa trzeciego jest niezdolny 
do odbycia podróży albo nie może zostać 
przetransportowany do państwa pochodzenia 
z uwagi na jego stan zdrowia fizycznego lub 

a) obywatel państwa trzeciego jest niezdolny 
do odbycia podróży albo nie może zostać 
przetransportowany do państwa pochodzenia 
z uwagi na jego stan zdrowia fizycznego lub 
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psychicznego; psychicznego, na podstawie orzeczenia 
lekarskiego;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyłącznie upoważniony lekarz powinien mieć prawo ustalenia niezdolności obywatela 
państwa trzeciego do podróżowania lub przetransportowania ze względu na stan zdrowia 
fizycznego lub psychicznego. Takie decyzje nie mogą mieć charakteru czysto 
administracyjnego.

Poprawkę złożyli Giusto Catania i Vittorio Agnoletto

Poprawka 137
Artykuł 8 ustęp 2 litera aa) (nowa)

aa) względy zdrowotne, takie jak potrzeba 
leczenia poważnej choroby, które ma zostać 
zapewnione pacjentowi przez państwo 
członkowskie na tych samych warunkach, 
co jego własnym obywatelom;

Or. it

Uzasadnienie

Priorytetem musi być ochrona prawa do zdrowia.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 138
Artykuł 8 ustęp 2 litera aa) (nowa)

aa) niezdolność do zagwarantowania ciężko 
choremu obywatelowi państwa trzeciego 
rzeczywistego i niezbędnego dostępu do 
leczenia medycznego w państwie, do 
którego ma powrócić;

Or. en

Uzasadnienie

Wykonanie nakazu powrotu nie może nigdy wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia obywatela 
państwa trzeciego.
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Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 139
Artykuł 8 ustęp 2 litera c)

c) brak pewności, że niepełnoletni bez 
opiekunów w miejscu wyjazdu lub po 
przybyciu do państwa powrotu zostanie 
przekazany członkowi rodziny, 
równoważnemu przedstawicielowi, np. 
opiekunowi prawnemu niepełnoletniego, 
lub kompetentnemu urzędnikowi państwa, 
do którego powraca niepełnoletni, po 
sprawdzeniu warunków, w których 
niepełnoletni znajdzie się po powrocie.

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka jest spójna z poprawką nr 8.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 140
Artykuł 8 ustęp 2 litera ca) (nowa)

ca) nie ma możliwości ustalenia z całkowitą 
pewnością tożsamości, obywatelstwa oraz 
państwa pochodzenia obywatela państwa 
trzeciego;

Or. it

Uzasadnienie

Należy dokładnie ustalić prawdziwą tożsamość obywatela państwa trzeciego.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 141
Artykuł 8 ustęp 2 litera cb) (nowa)
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cb) obiektywne i subiektywne czynniki 
uniemożliwiają przyjęcie obywatela 
państwa trzeciego z powrotem w państwie 
pochodzenia w humanitarnych warunkach 
i przy pełnym poszanowaniu praw 
podstawowych, zgodnie z wymogami 
wynikającymi z prawa międzynarodowego.

Or. it

Uzasadnienie

Należy dokładnie ustalić prawdziwą tożsamość obywatela państwa trzeciego.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 142
Artykuł 8 ustęp 2 litera ca) (nowa)

ca) organy krajowe nie mogą ustalić 
państwa pochodzenia osoby poddanej 
procedurze powrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie przypadku bezpaństwowców, o których należy wspomnieć 
w przepisach niniejszego wniosku.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 143
Artykuł 8 ustęp 2 litera cb) (nowa)

cb) istnieją istotne przesłanki wskazujące, 
że deportacja prowadziłaby do zbiorowego 
wydalenia, z naruszeniem art. 4 protokołu 
nr 4 do Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, który zakazuje zbiorowych 
wydaleń.

Or. fr
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma zapobiec wszelkim naruszeniom praw człowieka w rozumieniu 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w przypadku zbiorowych deportacji. Europejski 
Trybunał Praw Człowieka stwierdził w orzeczeniu z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie Conka, 
że nie wystarczy indywidualne rozpatrzenie sytuacji danej osoby. Uwzględnienia wymaga 
także sposób organizacji deportacji (nadany rozgłos, znaczna liczba obywateli tego samego 
państwa, stereotypowe decyzje itd.), aby zapewnić, że deportacja nie doprowadzi do 
zbiorowego wydalenia. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, 
deportacja powinna zostać wstrzymana.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 144
Artykuł 8 ustęp 2 litera ca) (nowa)

ca) inne wyjątkowe okoliczności.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz powinien obejmować nieprzewidziane przypadki.

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 145
Artykuł 8 ustęp 3

3. W przypadku odroczenia wykonania 
decyzji o powrocie lub nakazu deportacji, 
tak jak to przewidziano w ust. 1 i 2, na 
danego obywatela państwa trzeciego – w 
celu uniknięcia ryzyka ucieczki – mogą 
zostać nałożone określone zobowiązania, 
takie jak regularne stawiennictwo w danych 
urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, złożenie dokumentów bądź 
zobowiązanie do przebywania w określonym 
miejscu.     

3. W przypadku odroczenia wykonania 
decyzji o powrocie lub nakazu deportacji, 
tak jak to przewidziano w ust. 1 i 2, na 
danego obywatela państwa trzeciego – w 
celu uniknięcia ryzyka ucieczki – mogą 
zostać nałożone określone zobowiązania, 
takie jak regularne stawiennictwo w danych 
urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, złożenie dokumentów bądź 
zobowiązanie do przebywania w określonym 
miejscu. Przy podejmowaniu decyzji o 
rodzaju określonych zobowiązań, należy 
zwrócić specjalną uwagę na szczególną 
sytuację osób wymagających opieki.

Or. en
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 146
Artykuł 8 ustęp 3

3. W przypadku odroczenia wykonania 
decyzji o powrocie lub nakazu deportacji, 
tak jak to przewidziano w ust. 1 i 2, na 
danego obywatela państwa trzeciego – w 
celu uniknięcia ryzyka ucieczki – mogą 
zostać nałożone określone zobowiązania, 
takie jak regularne stawiennictwo w danych 
urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, złożenie dokumentów bądź 
zobowiązanie do przebywania w 
określonym miejscu.

3. W przypadku odroczenia wykonania 
decyzji o powrocie lub nakazu deportacji, 
tak jak to przewidziano w ust. 1 i 2, na 
danego obywatela państwa trzeciego mogą 
zostać nałożone określone zobowiązania, 
takie jak regularne stawiennictwo w danych 
urzędach bądź zobowiązanie do 
przebywania w miejscu wybranym przez 
obywatela państwa trzeciego.

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 147
Artykuł 9

Artykuł 9

Zakaz ponownego wjazdu

skreślony

1. Nakaz deportacji zawiera zakaz 
ponownego wjazdu na okres maksymalnie 
5 lat. 
Decyzja o powrocie imigranta może 
zawierać tego rodzaju zakaz ponownego 
wjazdu.
2. Okres obowiązywania zakazu ponownego 
wjazdu ustala się przy należytym 
uwzględnieniu wszystkich znaczących dla 
poszczególnych przypadków okoliczności, w 
szczególności, czy:
a) wobec danego obywatela państwa 
trzeciego po raz pierwszy wydano nakaz 
deportacji;
b) wobec danego obywatela państwa 
trzeciego wydano już więcej niż jeden nakaz 
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deportacji;
c) dany obywatel państwa trzeciego wjechał 
do państwa członkowskiego w czasie 
obowiązywania zakazu ponownego wjazdu;
d) stanowi on zagrożenie dla porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa państwa.
Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
wydany na okres dłuższy niż 5 lat, w 
przypadku gdy dany obywatel państwa 
trzeciego stanowi poważne zagrożenie dla 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
państwa.
3. Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
cofnięty, w szczególności w przypadku gdy: 
a) wobec danego obywatela państwa 
trzeciego po raz pierwszy wydano decyzję o 
powrocie lub nakaz deportacji;
b) obywatel państwa trzeciego stawił 
się w przedstawicielstwie konsularnym 
państwa członkowskiego;
c) obywatel państwa trzeciego zwrócił 
wszystkie koszty związane z 
przeprowadzeniem poprzedniej procedury 
powrotu.
4. Zakaz ponownego wjazdu może 
wyjątkowo zostać w poszczególnych 
uzasadnionych przypadkach czasowo 
zawieszony.
5. Ustępy 1 - 4 stosuje się bez uszczerbku 
dla prawa do ubiegania się o azyl w jednym 
z państw członkowskich.

Or. it

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 148
Artykuł 9 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Nakaz deportacji zawiera zakaz 
ponownego wjazdu na okres maksymalnie 5 
lat.  

1. Po przeprowadzeniu indywidualnej 
oceny, nakaz deportacji może zawierać
zakaz ponownego wjazdu na okres 
maksymalnie 5 lat. 
Nakazy te zawierają uzasadnienie, które 
może stać się przedmiotem odwołania. 

Or. fr
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Uzasadnienie

Sformułowanie zaproponowane przez Komisję w tym artykule jest niezgodne z zasadą 
proporcjonalności, ponieważ wprowadza systematyczny zakaz. Poprawka ogranicza zakres 
tego artykułu w celu zapewnienia, by do nakazów deportacji dołączano uzasadnienie oraz 
możliwe było złożenie skutecznego odwołania.

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 149
Artykuł 9 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Nakaz deportacji zawiera zakaz 
ponownego wjazdu na okres maksymalnie 5 
lat. 

1. Nakaz deportacji może zawierać zakaz 
ponownego wjazdu na okres maksymalnie 5 
lat. 

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 150
Artykuł 9 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Nakaz deportacji zawiera zakaz 
ponownego wjazdu na okres maksymalnie 5 
lat. 

1. Nakaz deportacji może zawierać zakaz 
ponownego wjazdu na okres maksymalnie 5 
lat.  

Or. en

Uzasadnienie

Nakazy deportacji, jak również decyzje o powrocie mogą, ale nie muszą automatycznie 
zawierać zakazu ponownego wjazdu.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 151
Artykuł 9 ustęp 1

1. Nakaz deportacji zawiera zakaz 
ponownego wjazdu na okres maksymalnie 5 
lat. 
Decyzja o powrocie imigranta może 

1. Nakaz deportacji może zawierać zakaz 
ponownego wjazdu na okres maksymalnie 5 
lat lub też do czasu, kiedy obywatel państwa 
trzeciego będzie w stanie wykazać, że może 
uzyskać prawo do legalnego pobytu w 
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zawierać tego rodzaju zakaz ponownego 
wjazdu.

państwie członkowskim UE. Zakaz 
ponownego wjazdu nie może w żadnych 
okolicznościach naruszać powszechnego 
prawa do korzystania z prawa do azylu lub 
innych form ochrony humanitarnej, 
zgodnie z prawem międzynarodowym. 
Decyzja o powrocie imigranta może 
zawierać tego rodzaju zakaz ponownego 
wjazdu, który może dotyczyć okresu 
dłuższego niż 5 lat wyłącznie w przypadku 
zagrożenia dla polityki publicznej lub 
bezpieczeństwa publicznego.

Or. it

Uzasadnienie

Niezbędne wyjaśnienie. 

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 152
Artykuł 9 ustęp 2 akapit pierwszy litera d) i akapit drugi

d) stanowi on zagrożenie dla porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa państwa.

d) stanowi on dowiedzione zagrożenie dla 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
państwa.

Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
wydany na okres dłuższy niż 5 lat, w 
przypadku gdy dany obywatel państwa 
trzeciego stanowi poważne zagrożenie dla 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
państwa.

Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
wydany na okres dłuższy niż 5 lat, w 
przypadku gdy dany obywatel państwa 
trzeciego stanowi dowiedzione, poważne 
zagrożenie dla porządku publicznego lub 
bezpieczeństwa państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą zakazu ponownego wjazdu powinno być zawsze dowiedzione zagrożenie, a nie 
spekulacje.
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 153
Artykuł 9 ustęp 2 litera d) oraz akapit drugi

d) stanowi on zagrożenie dla porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa państwa. 

d) stanowi on zagrożenie dla porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa państwa. 

Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
wydany na okres dłuższy niż 5 lat, w 
przypadku gdy dany obywatel państwa 
trzeciego stanowi poważne zagrożenie dla 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
państwa.

Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
wydany na okres dłuższy niż 5 lat, wyłącznie 
w przypadku gdy dany obywatel państwa 
trzeciego stanowi poważne zagrożenie dla 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
państwa.

Or. it

Uzasadnienie

Niezbędne wyjaśnienie. 

Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 154
Artykuł 9 ustęp 3

3. Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
cofnięty, w szczególności w przypadku gdy:
a) wobec danego obywatela państwa 
trzeciego po raz pierwszy wydano decyzję o 
powrocie lub nakaz deportacji;
b) obywatel państwa trzeciego stawił 
się w przedstawicielstwie konsularnym 
państwa członkowskiego;
c) obywatel państwa trzeciego zwrócił 
wszystkie koszty związane z 
przeprowadzeniem poprzedniej procedury 
powrotu.

skreślony

Or. sl

Uzasadnienie

Możliwość wycofania zakazu ponownego wjazdu musi być rozpatrywana indywidualnie, przy 
czym w żadnym przypadku nie może mieć tutaj znaczenia opcja zwrotu kosztów zastosowania 
takiego środka, ponieważ zwyczajnie zachęciłoby to organizatorów nielegalnego przerzutu 
przez granicę do żądania od obywateli państw trzecich wyższych opłat z tytułu nielegalnego 
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przekroczenia granicy, dzięki którym mogliby następie „wykupić” zakaz wjazdu dla 
organizatorów takiej działalności. Prowadziłoby to zatem jedynie do jeszcze większego 
wykorzystywania obywateli państw trzecich. 

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 155
Artykuł 9 ustęp 3

Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
cofnięty, w szczególności w przypadku gdy:

Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
cofnięty w każdym czasie, jeżeli uchodźca 
ubiega się o azyl, dokument pobytu lub 
ponowne przyznanie.

a) wobec danego obywatela państwa 
trzeciego po raz pierwszy wydano 
decyzję o powrocie lub nakaz 
deportacji;

b) obywatel państwa trzeciego stawił się w 
przedstawicielstwie konsularnym 
państwa członkowskiego;

c) obywatel państwa trzeciego zwrócił 
wszystkie koszty związane z 
przeprowadzeniem poprzedniej 
procedury powrotu.

Or. en

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 156
Artykuł 9 ust. 3, zdanie wprowadzające

3. Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
cofnięty, w szczególności w przypadku gdy:

3. Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
cofnięty w każdym czasie, w szczególności 
w przypadku gdy:

Or. fr

Uzasadnienie

Możliwość cofnięcia zakazu ponownego wjazdu w przypadku zwrotu kosztów procedury 
powrotu mogłoby prowadzić do nieuzasadnionej, wyraźnej dyskryminacji z korzyścią dla 
bardziej zamożnych osób, czy też nawet sieci przemytników.
Należy zapewnić możliwość wystąpienia o cofnięcie zakazu ponownego wjazdu w placówkach 
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granicznych lub w zagranicznych konsulatach oraz możliwość uwzględnienia zmian w 
sytuacji danej osoby w jej państwie powrotu.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 157
Artykuł 9 ustęp 3 litera ba) (nowa)

ba) życie danego obywatela państwa 
trzeciego jest zagrożone ze względu na 
zmiany, jakie nastąpiły w jego państwie 
powrotu, związane z ryzykiem 
prześladowań; decyzja o cofnięciu zakazu 
podjęta przez państwo członkowskie jest 
skuteczna na terytorium całej Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Możliwość cofnięcia zakazu ponownego wjazdu w przypadku zwrotu kosztów procedury 
powrotu mogłaby prowadzić do nieuzasadnionej, wyraźnej dyskryminacji z korzyścią dla 
bardziej zamożnych osób, czy też nawet sieci przemytników.
Należy zapewnić możliwość wystąpienia o cofnięcie zakazu ponownego wjazdu w placówkach 
granicznych lub w zagranicznych konsulatach oraz możliwość uwzględnienia zmian w 
sytuacji danej osoby w jej państwie powrotu.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 158
Artykuł 9 ustęp 3 litera c)

c) obywatel państwa trzeciego zwrócił 
wszystkie koszty związane z 
przeprowadzeniem poprzedniej procedury 
powrotu.

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Możliwość cofnięcia zakazu ponownego wjazdu w przypadku zwrotu kosztów procedury 
powrotu mogłaby prowadzić do nieuzasadnionej, wyraźnej dyskryminacji z korzyścią dla 
bardziej zamożnych osób, czy też nawet sieci przemytników.
Należy zapewnić możliwość wystąpienia o cofnięcie zakazu ponownego wjazdu w placówkach 
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granicznych lub w zagranicznych konsulatach oraz możliwość uwzględnienia zmian w 
sytuacji danej osoby w jej państwie powrotu.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 159
Artykuł 9 ustęp 3 litera ca) (nowa)

ca) obywatel państwa trzeciego może, ze 
względu na przemiany polityczno-
gospodarcze w jego państwie pochodzenia 
w trakcie obowiązywania zakazu, 
kwalifikować się do wszelkich form 
międzynarodowej ochrony.

Or. it

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 160
Artykuł 9 ustęp 3 akapit drugi (nowy)

Zakaz ponownego wjazdu może zostać 
cofnięty także w przypadku, gdy zachodzą 
inne jednoznaczne przesłanki wycofania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze pozostawić możliwość cofnięcia zakazu w przypadku wystąpienia wyraźnych 
zmian w sytuacji obywatela państwa trzeciego pragnącego ponownie wjechać na terytorium 
UE.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 161
Artykuł 9 ustęp 4

4. Zakaz ponownego wjazdu może 
wyjątkowo zostać w poszczególnych
uzasadnionych przypadkach czasowo 
zawieszony.

4. Zakaz ponownego wjazdu może zostać w 
poszczególnych przypadkach czasowo 
zawieszony, jeżeli ustało zagrożenie dla 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
publicznego.
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Or. it

Uzasadnienie

Sformułowanie bardziej zgodne z celami dyrektywy.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 162
Artykuł 9 ustęp 4

4. Zakaz ponownego wjazdu może 
wyjątkowo zostać w poszczególnych 
uzasadnionych przypadkach czasowo 
zawieszony.

4. Zakaz ponownego wjazdu może 
wyjątkowo zostać w poszczególnych 
uzasadnionych przypadkach czasowo 
zawieszony lub całkowicie odwołany. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspomnieć o możliwości całkowitego odwołania zakazu ponownego wjazdu.

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 163
Artykuł 9 ustęp 5

5. Ustępy 1 - 4 stosuje się bez uszczerbku 
dla prawa do ubiegania się o azyl w jednym 
z państw członkowskich.

5. Ustępy 1 - 4 stosuje się bez uszczerbku 
dla prawa do ubiegania się o azyl lub 
wystąpienia o przyznanie dokumentu 
pobytowego w jednym z państw 
członkowskich. Fakt, że obywatel państwa 
trzeciego otrzymał zakaz ponownego 
wjazdu nie jest uwzględniany przy 
rozpatrywaniu jego wniosku o azyl lub 
dokument pobytowy.

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 164
Artykuł 9 ustęp 5
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5. Ustępy 1 - 4 stosuje się bez uszczerbku 
dla prawa do ubiegania się o azyl w jednym 
z państw członkowskich.

5. Ustępy 1 - 4 stosuje się bez uszczerbku 
dla prawa do ubiegania się o azyl lub 
międzynarodową ochronę w jednym z 
państw członkowskich.

Or. it

Uzasadnienie

Sformułowanie bardziej zgodne z celami dyrektywy.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 165
Artykuł 10 ustęp 1

1. Jeśli państwa członkowskie stosują środki 
przymusu w celu wykonania deportacji 
stawiającego opór obywatela państwa 
trzeciego, środki te są zgodne z zasadą 
proporcjonalności i nie przekraczają granic 
koniecznego użycia siły. Wspomniane
działania przeprowadza się przy 
poszanowaniu praw podstawowych i 
należnym szacunkiem dla godności danego 
obywatela państwa trzeciego.

1. Jeśli państwa członkowskie muszą, w 
ostateczności, zastosować środki przymusu 
w celu wykonania deportacji stawiającego 
opór obywatela państwa trzeciego, środki te 
są zgodne z zasadą proporcjonalności i nie 
przekraczają granic koniecznego użycia siły. 
W najlepszym interesie obywatela państwa 
trzeciego poddanego procedurze deportacji 
oraz funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa 
przeprowadzających jego deportację, takie 
środki przymusu stosowane są przy 
poszanowaniu praw podstawowych i z 
należnym szacunkiem dla godności danego 
obywatela państwa trzeciego oraz 20 
wytycznych w sprawie powrotu, przyjętych 
przez Komitet Ministrów Rady Europy w 
dniach 20-22 października 2004 r..

Or. fr

Uzasadnienie

Wykorzystanie siły nie może być w żadnych okolicznościach rutynową procedurą. Ponadto, 
gdyby miało dochodzić do poważnych naruszeń praw człowieka podczas deportacji, 
należałoby ustanowić wiążący europejski kodeks postępowania w sprawie stosowania 
środków przymusu przez organy odpowiedzialne za wydalenia, oparty na dokumentach ONZ i 
Rady Europy.
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 166
Artykuł 10 ustęp 1

1. Jeśli państwa członkowskie stosują środki 
przymusu w celu wykonania deportacji 
stawiającego opór obywatela państwa 
trzeciego, środki te są zgodne z zasadą 
proporcjonalności i nie przekraczają granic 
koniecznego użycia siły. Wspomniane 
działania przeprowadza się przy 
poszanowaniu praw podstawowych i 
należnym szacunkiem dla godności danego 
obywatela państwa trzeciego. 

1. Jeśli państwa członkowskie stosują środki 
przymusu w celu wykonania deportacji 
stawiającego opór obywatela państwa 
trzeciego, środki te są zgodne z zasadą 
proporcjonalności i w żadnym przypadku 
nie wiążą się z użyciem siły. Wspomniane 
działania przeprowadza się przy 
poszanowaniu praw podstawowych i z
należnym szacunkiem dla godności danego 
obywatela państwa trzeciego, który w 
każdym przypadku jest należycie 
informowany w odpowiednim terminie o 
procedurach deportacji, warunkach, trasie i 
miejscu przeznaczenia.

Or. it

Uzasadnienie

Sformułowanie bardziej zgodne z celami dyrektywy.

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 167
Artykuł 10 ustęp 1

1. Jeśli państwa członkowskie stosują środki 
przymusu w celu wykonania deportacji 
stawiającego opór obywatela państwa 
trzeciego, środki te są zgodne z zasadą 
proporcjonalności i nie przekraczają granic 
koniecznego użycia siły. Wspomniane 
działania przeprowadza się przy 
poszanowaniu praw podstawowych i 
należnym szacunkiem dla godności danego 
obywatela państwa trzeciego.

1. Jeśli państwa członkowskie stosują środki 
przymusu w celu wykonania deportacji 
stawiającego opór obywatela państwa 
trzeciego, środki te są zgodne z zasadą 
proporcjonalności i nie przekraczają granic 
koniecznego użycia siły. Wspomniane 
działania przeprowadza się przy 
poszanowaniu praw podstawowych i 
należnym szacunkiem dla godności danego 
obywatela państwa trzeciego. Środki 
przymusu stosowane są wyłącznie w 
ostateczności oraz należy ich unikać w 
przypadku deportacji osób wymagających 
opieki. 
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Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert
Poprawka 168

Artykuł 10 ustęp 1

1. Jeśli państwa członkowskie stosują środki 
przymusu w celu wykonania deportacji 
stawiającego opór obywatela państwa 
trzeciego, środki te są zgodne z zasadą 
proporcjonalności i nie przekraczają granic 
koniecznego użycia siły. Wspomniane 
działania przeprowadza się przy 
poszanowaniu praw podstawowych i 
należnym szacunkiem dla godności danego 
obywatela państwa trzeciego.

1. Jeśli państwa członkowskie stosują środki 
przymusu w celu wykonania deportacji 
stawiającego opór obywatela państwa 
trzeciego, środki te są zgodne z zasadą 
proporcjonalności i nie przekraczają granic 
koniecznego użycia siły. Wspomniane 
działania przeprowadza się przy 
poszanowaniu praw podstawowych i 
należnym szacunkiem dla godności danego 
obywatela państwa trzeciego i powinny one 
podlegać indywidualnej i niezależnej 
kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Należy specjalnie wspomnieć o niezależnych, indywidualnych kontrolach przeprowadzanych 
w przypadku użycia siły.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 169
Artykuł 10 ustęp 1a (nowy)

1a. Działania związane z deportacją 
wykonywane są przez funkcjonariuszy 
przeszkolonych w realizacji takich działań, 
na podstawie przejrzystych ram prawnych 
szczegółowo określających metody i 
warunki zastosowania środków przymusu. 
Środki te nie mogą w żadnych 
okolicznościach obejmować częściowego 
lub całkowitego zablokowania dróg 
oddechowych, mogącego spowodować zgon 
na skutek uduszenia.

Or. fr
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Uzasadnienie

W interesie funkcjonariuszy przeprowadzających deportację oraz wydalanych osób należy 
zapewnić funkcjonariuszom odpowiednie szkolenia i wyznaczyć przejrzyste zasady.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 170
Artykuł 10 ustęp 1b (nowy)

1b. Państwa członkowskie powinny przyjąć 
wspólny mechanizm monitorowania, aby 
zapobiec zbiorowym wydaleniom, zgodnie z 
art. 19 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej dotyczącym usunięcia z 
terytorium państwa, wydalenia i ekstradycji 
oraz art. 4 protokołu nr 4 do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, który zakazuje 
takich wydaleń, w szczególności przy 
organizacji grupowych przelotów.

Or. fr

Uzasadnienie

Ustanowienie wspólnego mechanizmu monitorowania działań związanych z deportacją 
pozwoliłby państwom członkowskim zrealizować w praktyce, zgodnie z oficjalnymi dążeniami, 
zobowiązania wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kontekście procedury 
powrotu.

Poprawkę złożyli Adeline Hazan i Martine Roure

Poprawka 171
Artykuł 10 ustęp 1c (nowy)

1c. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w trakcie procedur powrotu, a w 
szczególności przy działaniach związanych 
z deportacją, obecne były organizacje 
pozarządowe.

Or. fr
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Uzasadnienie

Obecność organizacji pozarządowych podczas procedur powrotu stanowi gwarancję, że 
państwa członkowskie będą dążyć do zapewnienia, by powrót osób wydalonych odbywał się z 
poszanowaniem ich godności, zgodnie z właściwymi konwencjami międzynarodowymi. Praca 
tych organizacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
procedury, a także dla obywateli państw trzecich, ponieważ organizacje takie najlepiej znają 
ich problemy i mogą pomóc w ich rozwiązaniu.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 172
Artykuł 10 ustęp 2

2. Przy przeprowadzaniu deportacji państwa 
członkowskie biorą pod uwagę wspólne 
wytyczne w sprawie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa w przypadku wspólnych 
deportacji drogą powietrzną zamieszczone w 
załączniku do decyzji 2004/573/WE.

2. Przy przeprowadzaniu deportacji państwa 
członkowskie biorą pod uwagę wspólne 
wytyczne w sprawie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa w przypadku wspólnych 
deportacji drogą powietrzną zamieszczone w 
załączniku do decyzji 2004/573/WE oraz 
unikają zbiorowych deportacji i procedur, 
które pozornie dotyczą deportacji jednostek, 
ale stosowane są na zasadzie zbiorowej.

Or. it

Uzasadnienie

Sformułowanie bardziej zgodne z celami dyrektywy.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 173
Artykuł 10 ustęp 2a (nowy)

2a. Jeżeli podjęto decyzję o powrocie, w 
celu zapewnienia i monitorowania 
ponownej społecznej i ekonomicznej 
integracji powracającego imigranta w 
państwie pochodzenia, Komisja sporządza 
plan doraźnej współpracy, uzgodniony z 
każdym państwem trzecim, gwarantujący 
poszanowanie podstawowych praw 
powracającego imigranta.
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Or. it

Uzasadnienie

Poparcie unijnej polityki w zakresie powrotów imigrantów.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 174
Artykuł 11 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Decyzje o powrocie imigrantów i nakazy 
deportacji wydaje się w formie pisemnej. 

1. Decyzje o powrocie imigrantów i nakazy 
deportacji wydaje się w formie pisemnej w 
odpowiednim terminie po wydaniu 
oficjalnego orzeczenia przez organy 
sądowe, w każdym przypadku w obecności 
przedstawiciela prawnego reprezentującego 
obywatela państwa trzeciego.

Or. it

Uzasadnienie

Poparcie unijnej polityki w zakresie powrotów imigrantów.

Poprawkę złożyły Adeline Hazan i Martine Roure

Poprawka 175
Artykuł 11 ustęp 1

1. Decyzje o powrocie imigrantów i nakazy 
deportacji wydaje się w formie pisemnej.

1. Decyzje o powrocie imigrantów i nakazy 
deportacji wydaje się w formie pisemnej w 
języku zrozumiałym dla obywatela państwa 
trzeciego.

W decyzji i/lub nakazie państwa 
członkowskie podają powody rzeczowe i 
prawne i informują w formie pisemnej 
danego obywatela państwa trzeciego o 
istniejących środkach odwoławczych.

W decyzji i/lub nakazie państwa 
członkowskie podają powody rzeczowe i 
prawne i informują w formie pisemnej 
danego obywatela państwa trzeciego o 
istniejących środkach odwoławczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procedury istotne jest, by osoba, której dotyczy 
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decyzja o powrocie / nakaz deportacji, była w stanie zrozumieć podjętą wobec niej decyzję. 
(Pozostała część uzasadnienia nie dotyczy wersji polskiej.)

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 176
Artykuł 11 ustęp 1, zdanie pierwsze 

1. Decyzje o powrocie imigrantów i nakazy 
deportacji wydaje się w formie pisemnej. 

1. Decyzje o powrocie imigrantów, nakazy 
deportacji i zakazy ponownego wjazdu
wydaje się w formie pisemnej w języku 
zrozumiałym dla obywatela państwa 
trzeciego. 

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert
Poprawka 177

Artykuł 11 ustęp 1

1. Decyzje o powrocie imigrantów i nakazy 
deportacji wydaje się w formie pisemnej. 

1. Decyzje o powrocie imigrantów i nakazy 
deportacji wydaje się i przekazuje w formie 
pisemnej, w języku znanym osobie, której 
dotyczy przedmiotowa decyzja lub nakaz. 

W decyzji i/lub nakazie państwa 
członkowskie podają powody rzeczowe i 
prawne i informują w formie pisemnej 
danego obywatela państwa trzeciego o 
istniejących środkach odwoławczych.

W decyzji i/lub nakazie państwa 
członkowskie podają powody rzeczowe i 
prawne i przekazują danemu obywatelowi
państwa trzeciego informacje o istniejących 
środkach odwoławczych w formie pisemnej.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o powrocie lub nakaz powrotu, mające poważne konsekwencje dla zainteresowanej 
osoby, muszą być koniecznie wydane w zrozumiałym dla niej języku. 

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 178
Artykuł 11 ustęp 2

2. Państwa członkowskie dostarczają, jeśli 
zostaną o to poproszone, pisemne lub ustne 

skreślony
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tłumaczenie zasadniczych elementów 
decyzji o powrocie imigranta i/lub nakazu 
deportacji na język – jak można w 
uzasadniony sposób zakładać – zrozumiały 
dla danego obywatela państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany zaproponowane w art. 11 ust. 1 sprawiłyby, że ust. 2 stanie się zbędny.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 179
Artykuł 11 ustęp 2

2. Państwa członkowskie dostarczają, jeśli 
zostaną o to poproszone, pisemne lub ustne 
tłumaczenie zasadniczych elementów
decyzji o powrocie imigranta i/lub nakazu 
deportacji na język – jak można w 
uzasadniony sposób zakładać – zrozumiały 
dla danego obywatela państwa trzeciego.

2. Państwa członkowskie dostarczają, jeśli 
zostaną o to poproszone, pisemne lub ustne 
tłumaczenie decyzji o powrocie imigranta 
i/lub nakazu deportacji na język zrozumiały 
dla danego obywatela państwa trzeciego 
oraz jego przedstawiciela prawnego.

Or. it

Uzasadnienie

Powyższe zabezpieczenia są niezbędne w celu zapewnienia właściwego przebiegu procedur 
prawnych.

Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 180
Artykuł 11 ustęp 2

2. Państwa członkowskie dostarczają, jeśli 
zostaną o to poproszone, pisemne lub ustne 
tłumaczenie zasadniczych elementów
decyzji o powrocie imigranta i/lub nakazu 
deportacji na język – jak można w 
uzasadniony sposób zakładać – zrozumiały 
dla danego obywatela państwa trzeciego.

2. Państwa członkowskie dostarczają 
pisemne lub ustne tłumaczenie decyzji o 
powrocie imigranta, nakazu deportacji i/lub 
zakazu ponownego wjazdu na język
zrozumiały dla danego obywatela państwa 
trzeciego.
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Or. en

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 181
Artykuł 11 ustęp 2

2. Państwa członkowskie dostarczają, jeśli 
zostaną o to poproszone, pisemne lub ustne 
tłumaczenie zasadniczych elementów 
decyzji o powrocie imigranta i/lub nakazu 
deportacji na język – jak można w 
uzasadniony sposób zakładać – zrozumiały 
dla danego obywatela państwa trzeciego.

2. Państwa członkowskie dostarczają 
pisemne lub ustne tłumaczenie zasadniczych 
elementów decyzji o powrocie imigranta 
i/lub nakazu deportacji na język zrozumiały 
dla danego obywatela państwa trzeciego.

Or. fr

Uzasadnienie

Pisemne lub ustne tłumaczenie zasadniczych elementów decyzji o powrocie imigranta oraz 
nakazu deportacji muszą być dostarczane rutynowo, a nie wyłącznie na żądanie: ma to 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia możliwości wnoszenia skutecznych odwołań oraz 
uzyskania przez obywatela państwa trzeciego pełnych informacji na temat uzasadnienia 
podjętych wobec niego decyzji i przyszłych procedur.

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 182
Artykuł 11 ustęp 2

2. Państwa członkowskie dostarczają, jeśli 
zostaną o to poproszone, pisemne lub ustne 
tłumaczenie zasadniczych elementów 
decyzji o powrocie imigranta i/lub nakazu 
deportacji na język – jak można w 
uzasadniony sposób zakładać – zrozumiały 
dla danego obywatela państwa trzeciego.

2. Państwa członkowskie dostarczają
pisemne lub ustne tłumaczenie zasadniczych 
elementów decyzji o powrocie imigranta 
i/lub nakazu deportacji na język – jak można 
w uzasadniony sposób zakładać –
zrozumiały dla danego obywatela państwa 
trzeciego.

Or. en

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 183
Artykuł 12 ustęp 1
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1. Państwa członkowskie gwarantują 
danemu obywatel państwa trzeciego prawo 
do wniesienia do sądu lub trybunału 
skutecznego środka zaskarżenia w celu 
odwołania się bądź spowodowania rewizji 
decyzji o powrocie i/lub nakazu deportacji.

1. Państwa członkowskie gwarantują 
danemu obywatel państwa trzeciego prawo 
do wniesienia do sądu lub trybunału 
skutecznego środka zaskarżenia w celu 
odwołania się bądź spowodowania rewizji 
decyzji o powrocie, nakazu deportacji, 
decyzji o przedłużeniu zatrzymania lub 
zakazu ponownego wjazdu.

Or. fr

Uzasadnienie

Każda osoba, wobec której zastosowano zatrzymanie, powinna być uprawniona do złożenia 
odwołania, na podstawie którego sąd ustali, czy jej zatrzymanie było zgodne z prawem i 
zarządzi jej uwolnienie, jeżeli było ono bezprawne.
Podobnie powinna istnieć możliwość złożenia odwołania od zakazu ponownego wjazdu, ze 
względu na potencjalne dramatyczne konsekwencje takiego zakazu.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 184
Artykuł 12 ustęp 1

1. Państwa członkowskie gwarantują 
danemu obywatelowi państwa trzeciego 
prawo do wniesienia do sądu lub trybunału 
skutecznego środka zaskarżenia w celu 
odwołania się bądź spowodowania rewizji 
decyzji o powrocie i/lub nakazu deportacji.

1. Państwa członkowskie gwarantują danym 
obywatelom państwa trzeciego prawo do 
wniesienia do sądu lub trybunału 
skutecznego środka zaskarżenia w celu 
odwołania się bądź spowodowania rewizji 
decyzji o powrocie i/lub nakazu deportacji.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawione sformułowanie.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 185
Artykuł 12 ustęp 2

2. Środek zaskarżenia albo ma skutek 
zawieszający albo daje obywatelowi 
państwa trzeciego prawo do złożenia 
wniosku o zawieszenie wykonania decyzji o 

2. Środek zaskarżenia ma skutek 
zawieszający. 
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powrocie imigranta bądź nakazu deportacji, 
w którym to przypadku decyzja o powrocie 
imigranta bądź nakaz deportacji nie 
podlegają wykonaniu, dopóki nie zostaną 
potwierdzone lub stanowią przedmiot 
środka zaskarżenia mającego skutek 
zawieszający.

Or. en

Uzasadnienie

Środek zaskarżenia ma efekt zawieszający w celu ograniczenia negatywnych skutków i 
dodatkowych kosztów związanych z odwołaniem nakazu powrotu.

Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 186
Artykuł 12 ustęp 2

2. Środek zaskarżenia albo ma skutek 
zawieszający albo daje obywatelowi 
państwa trzeciego prawo do złożenia 
wniosku o zawieszenie wykonania decyzji o 
powrocie imigranta bądź nakazu deportacji, 
w którym to przypadku decyzja o powrocie 
imigranta bądź nakaz deportacji nie 
podlegają wykonaniu, dopóki nie zostaną 
potwierdzone lub stanowią przedmiot środka 
zaskarżenia mającego skutek zawieszający.

2. Procedura odwoławcza przysługująca 
obywatelom państw trzecich na podstawie 
art. 6 niniejszej dyrektywy albo ma skutek 
zawieszający albo daje obywatelowi 
państwa trzeciego prawo do złożenia 
wniosku o zawieszenie wykonania decyzji o 
powrocie imigranta bądź nakazu deportacji, 
w którym to przypadku decyzja o powrocie 
imigranta bądź nakaz deportacji nie 
podlegają wykonaniu, dopóki nie zostaną 
potwierdzone lub stanowią przedmiot środka 
zaskarżenia mającego skutek zawieszający.

Or. sl

Uzasadnienie

Poprawki art. 12 są zgodne z poprawkami art. 6 i 7. Należy uwzględnić potrzebę zapewnienia 
spójności prawa UE. Art. 13 kodeksu granicznego Schengen, dotyczący odmowy wjazdu, 
przewiduje, że procedury odwoławcze nie mają skutku zawieszającego w stosunku do decyzji 
o odmowie wjazdu. W praktyce oznacza to, że obywatel państwa trzeciego, który nie spełnia 
warunków wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego, nie ma prawa do wjazdu, 
a jego odwołanie nie może spowodować odroczenia realizacji procedury odmowy. Zgodnie z 
proponowanym tekstem art. 12 ust. 2 obywatele państw trzecich, którzy nielegalnie wjechali 
do państwa i nie spełniają warunków wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego, 
mieliby możliwość odroczenia procedury deportacji poprzez złożenie odwołania. W sensie 
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prawnym, w obu przypadkach mamy do czynienia z tą samą kategorią obywateli państw 
trzecich, niespełniających warunków wjazdu i pobytu, którzy jednakże podlegaliby zupełnie 
innemu traktowaniu. Takie rozwiązanie stanowiłoby ponadto zachętę do nielegalnego 
przekraczania granicy, ponieważ osoby uczestniczące w tym procederze miałyby większe 
prawa, a tym samym lepsze możliwości nadużywania procedur w celu bezprawnego wjazdu 
na terytorium docelowego państwa.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 187
Artykuł 12 ustęp 2

2. Środek zaskarżenia albo ma skutek 
zawieszający albo daje obywatelowi 
państwa trzeciego prawo do złożenia 
wniosku o zawieszenie wykonania decyzji o 
powrocie imigranta bądź nakazu deportacji, 
w którym to przypadku decyzja o powrocie 
imigranta bądź nakaz deportacji nie 
podlegają wykonaniu, dopóki nie zostaną 
potwierdzone lub stanowią przedmiot środka 
zaskarżenia mającego skutek zawieszający.

2. Środek zaskarżenia pociąga za sobą 
niezwłoczne zawieszenie wykonania decyzji 
o powrocie imigranta bądź nakazu 
deportacji, w którym to przypadku decyzja o 
powrocie imigranta bądź nakaz deportacji 
nie podlegają wykonaniu, dopóki nie zostaną 
potwierdzone lub stanowią przedmiot środka 
zaskarżenia mającego skutek zawieszający. 

Or. it

Uzasadnienie

Poprawione sformułowanie.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 188
Artykuł 12 ustęp 2a (nowy)

2a. Nakaz zatrzymania tymczasowego 
zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz wydawany jest jako odrębny dokument 
w stosunku do decyzji o powrocie i do 
nakazu deportacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to powszechnie obowiązujący standard w publicznym prawie administracyjnym, 
zapobiegający wydawaniu arbitralnych i automatycznych decyzji.
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Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 189
Artykuł 12 ustęp 2a (nowy)

2a. Procedura odwoławcza przysługująca 
obywatelom państw trzecich na podstawie 
art. 7 niniejszej dyrektywy nie ma skutku 
zawieszającego w stosunku do nakazu 
deportacji.

Or. sl

Uzasadnienie

Poprawki art. 12 są zgodne z poprawkami art. 6 i 7. Należy uwzględnić potrzebę zapewnienia 
spójności prawa UE. Art. 13 kodeksu granicznego Schengen, dotyczący odmowy wjazdu,
przewiduje, że procedury odwoławcze nie mają skutku zawieszającego w stosunku do decyzji 
o odmowie wjazdu. W praktyce oznacza to, że obywatel państwa trzeciego, który nie spełnia 
warunków wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego, nie ma prawa do wjazdu, 
a jego odwołanie nie może spowodować odroczenia realizacji procedury odmowy. Zgodnie z 
proponowanym tekstem art. 12 ust. 2 obywatele państw trzecich, którzy nielegalnie wjechali 
do państwa i nie spełniają warunków wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego, 
mieliby możliwość odroczenia procedury deportacji poprzez złożenie odwołania. W sensie 
prawnym, dotyczy to tej samej kategorii obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają 
warunków wjazdu i pobytu, którzy jednakże podlegaliby zupełnie innemu traktowaniu. Takie 
rozwiązanie stanowiłoby ponadto zachętę do nielegalnego przekraczania granicy, ponieważ 
osoby uczestniczące w tym procederze miałyby większe prawa.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 190
Artykuł 12 ustęp 3

3. Państwa członkowskie gwarantują 
danemu obywatelowi państwa trzeciego 
możliwość uzyskania porady prawnej, 
zastępstwo prawne oraz, jeśli zachodzi taka 
konieczność, pomoc językową. Pomoc 
prawna jest udzielana osobom, które nie 
posiadają wystarczających środków, w 
zakresie, w jakim jest ona konieczna dla 
zapewnienia skutecznego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości.

3. Państwa członkowskie obligatoryjnie 
gwarantują danemu obywatelowi państwa 
trzeciego wszelkie niezbędne procedury 
zapewniające możliwość uzyskania porady 
prawnej, zastępstwo prawne oraz, jeśli 
zachodzi taka konieczność, pomoc 
językową. Pomoc prawna jest udzielana 
osobom, które nie posiadają 
wystarczających środków.
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Or. it

Uzasadnienie

Poprawione sformułowanie.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 191
Artykuł 12 ustęp 3

3. Państwa członkowskie gwarantują 
danemu obywatelowi państwa trzeciego 
możliwość uzyskania porady prawnej, 
zastępstwo prawne oraz, jeśli zachodzi taka 
konieczność, pomoc językową. Pomoc 
prawna jest udzielana osobom, które nie 
posiadają wystarczających środków, w 
zakresie, w jakim jest ona konieczna dla 
zapewnienia skutecznego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości.

3. Państwa członkowskie gwarantują 
danemu obywatelowi państwa trzeciego 
możliwość uzyskania porady prawnej, 
zastępstwo prawne oraz pomoc językową. 
Pomoc prawna jest udzielana osobom, które 
nie posiadają wystarczających środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Osoby, które nie posiadają dostatecznych środków, powinny uzyskać pomoc na pokrycie 
kosztów prawnych, niezależnie od tego, jakie są ich szanse na korzystny wynik. Potrzeby 
udzielenia takiego wsparcia finansowego nie można rzetelnie ocenić, biorąc pod uwagę 
wszystkie ewentualności, jakie mogą pojawić się w trakcie procedury. Dlatego brak 
dostatecznych środków powinien automatycznie uprawniać do uzyskania pomocy prawnej.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 192
Artykuł 12 ustęp 3a (nowy)

3a. Państwa członkowskie zapewniają 
reintegrację obywateli państw trzecich, 
których odwołanie zostało rozpatrzone 
pozytywnie.

Or. fr
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania tego, by odwołania były skuteczne, mimo że pozbawione są skutku 
zawieszającego, istotne jest zapewnienie, by osoby, których odwołanie od nakazu deportacji 
zostało rozpatrzone pozytywnie, mogły powrócić do danego państwa członkowskiego, z 
należytym uwzględnieniem zasady non-refoulement.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 193
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie gwarantują 
obywatelowi państwa trzeciego, w 
przypadku którego wykonanie decyzji o 
powrocie zostało odroczone bądź który nie 
może zostać usunięty z przyczyn, o których 
jest mowa w art. 8 niniejszej dyrektywy, 
warunki pobytu nie mniej korzystne niż 
zostało to określone w art. 7 - 10, art. 15 i 
art. 17-20 dyrektywy 2003/9/WE. 

1. Państwa członkowskie gwarantują 
obywatelowi państwa trzeciego, w 
przypadku którego wykonanie decyzji o 
powrocie zostało odroczone bądź który nie 
może zostać usunięty z przyczyn, o których 
jest mowa w art. 8 niniejszej dyrektywy, 
warunki pobytu nie mniej korzystne niż 
zostało to określone w art. 7 - 10, art. 15 i 
art. 17-20 dyrektywy 2003/9/WE; warunki 
te nie mogą obejmować pozbawienia 
swobody przemieszczania się lub 
zatrzymania administracyjnego. 

Or. it

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 194
Artykuł 13 ustęp 1

Państwa członkowskie gwarantują 
obywatelowi państwa trzeciego, w 
przypadku którego wykonanie decyzji o 
powrocie zostało odroczone bądź który nie 
może zostać usunięty z przyczyn, o których 
jest mowa w art. 8 niniejszej dyrektywy, 
warunki pobytu nie mniej korzystne niż 
zostało to określone w art. 7 - 10, art. 15 i 
art. 17-20 dyrektywy 2003/9/WE. 

Państwa członkowskie gwarantują 
obywatelowi państwa trzeciego, w 
przypadku którego wykonanie decyzji o 
powrocie zostało odroczone bądź który nie 
może zostać usunięty z przyczyn, o których 
jest mowa w art. 8 niniejszej dyrektywy, 
warunki pobytu nie mniej korzystne niż 
zostało to określone w art. 7 - 10, art. 15 i 
art. 17-20 dyrektywy 2003/9/WE. Te same 
warunki przyznawane są obywatelom 
państw trzecich w trakcie okresu 
wyznaczonego na dobrowolny wyjazd oraz 
obywatelom państw trzecich oczekującym 
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na zakończenie procedur odwoławczych.

Or. en

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 195
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie gwarantują 
obywatelowi państwa trzeciego, w 
przypadku którego wykonanie decyzji o 
powrocie zostało odroczone bądź który nie 
może zostać usunięty z przyczyn, o których 
jest mowa w art. 8 niniejszej dyrektywy, 
warunki pobytu nie mniej korzystne niż 
zostało to określone w art. 7 - 10, art. 15 i 
art. 17-20 dyrektywy 2003/9/WE. 

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. fr

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 196
Artykuł 13 ustęp 2

2. Państwa członkowskie dostarczają 
osobom, o których jest mowa w ust. 1, 
pisemne potwierdzenie odroczenia na 
określony okres czasu wykonania decyzji o 
powrocie imigranta bądź czasowego 
odroczenia wykonania nakazu deportacji.

2. Państwa członkowskie dostarczają 
osobom, o których jest mowa w ust. 1, w 
języku zrozumiałym dla danej osoby i jej 
prawnego przedstawiciela, pisemne 
potwierdzenie odroczenia na określony 
okres czasu wykonania decyzji o powrocie 
imigranta bądź czasowego odroczenia 
wykonania nakazu deportacji.

Or. it

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 197
Artykuł 13 ustęp 2

2. Państwa członkowskie dostarczają 2. Państwa członkowskie dostarczają 



PE 378.672v01-00 76/93 AM\630827PL.doc

PL

osobom, o których jest mowa w ust. 1, 
pisemne potwierdzenie odroczenia na 
określony okres czasu wykonania decyzji o 
powrocie imigranta bądź czasowego 
odroczenia wykonania nakazu deportacji.

osobom, o których jest mowa w ust. 1, w 
zrozumiałym dla nich języku, pisemne 
potwierdzenie odroczenia na określony 
okres czasu wykonania decyzji o powrocie 
imigranta bądź czasowego odroczenia 
wykonania nakazu deportacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie art. 11 ust. 1.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 198
Rozdział IV, tytuł

TYMCZASOWE ZATRZYMANIE W 
CELU DEPORTACJI

ZATRZYMANIE W CELU DEPORTACJI

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki nr 1.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 199
Artykuł 14, tytuł 

Tymczasowe zatrzymanie Zatrzymanie

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki nr 1.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 200
Artykuł 14
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Tymczasowe zatrzymanie

1. W przypadkach, w których są 
uzasadnione powody, aby zakładać, że 
istnieje niebezpieczeństwo ucieczki, a także 
w przypadkach, w których zastosowanie 
mniej drastycznych środków przymusu, 
takich jak np. regularne stawiennictwo w 
danych urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, złożenie dokumentów, 
zobowiązanie do przebywania w 
wyznaczonym miejscu bądź inne środki 
mające zapobiec temu ryzyku, nie byłoby 
wystarczające, państwa członkowskie 
stosują wobec obywatela państwa trzeciego, 
który podlega bądź będzie podlegał 
nakazowi deportacji lub decyzji o powrocie, 
środek polegający na zatrzymaniu 
tymczasowym.

Obywatele państw trzecich, podobnie jak 
obywatele Wspólnoty, nie mogą być 
pozbawiani wolności osobistej lub 
skazywani na karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo administracyjne. Obywatele 
państw trzecich mogą podlegać 
tymczasowemu zatrzymaniu wyłącznie w 
przypadku, gdy prowadzone jest wobec nich 
postępowanie prawne z tytułu przestępstw 
popełnionych na terytorium Unii 
Europejskiej oraz jedynie w przypadku 
zapewnienia im tych samych gwarancji 
prawnych i proceduralnych, jakie 
przysługują obywatelom Unii Europejskiej.

2. Nakazy zatrzymania tymczasowego 
wydawane są przez organy sądowe. W 
pilnych przypadkach mogą one zostać 
wydane przez organy administracyjne; w 
takim przypadku nakaz tymczasowego 
zatrzymania podlega potwierdzeniu przez 
organy sądowe w ciągu 72 godzin od 
momentu, w którym nastąpiło tymczasowe 
zatrzymanie. 
3. Nakazy zatrzymania tymczasowego 
przynajmniej raz w miesiącu podlegają 
przeglądowi przez organy sądowe.
4. Tymczasowe zatrzymanie może zostać 
przedłużone przez organy sądowe na okres 
maksymalnie sześciu miesięcy. 

Or. it

Uzasadnienie

Obecnie obywatelom państw trzecich nie przysługują te same gwarancje prawne co 
obywatelom Wspólnoty. Należy zlikwidować istniejące różnice w ich traktowaniu.
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Poprawkę złożyła Edith Mastenbroek

Poprawka 201
Artykuł 14 ustęp 1

1. W przypadkach, w których są 
uzasadnione powody, aby zakładać, że 
istnieje niebezpieczeństwo ucieczki, a także 
w przypadkach, w których zastosowanie 
mniej drastycznych środków przymusu, 
takich jak np. regularne stawiennictwo w 
danych urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, złożenie dokumentów, 
zobowiązanie do przebywania w 
wyznaczonym miejscu bądź inne środki 
mające zapobiec temu ryzyku, nie byłoby 
wystarczające, państwa członkowskie 
stosują wobec obywatela państwa trzeciego, 
który podlega bądź będzie podlegał 
nakazowi deportacji lub decyzji o powrocie, 
środek polegający na zatrzymaniu 
tymczasowym.

1. Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
obywatela państwa trzeciego w celu 
wydalenia go wyłącznie w przypadku, gdy 
wydano w stosunku do niego nakaz 
deportacji lub decyzję o powrocie oraz jeżeli 
właściwy organ sądowy lub administracyjny 
będzie miał uzasadnione powody, aby 
zakładać, że istnieje niebezpieczeństwo 
ucieczki, a także w przypadkach, w których
zastosowanie mniej drastycznych środków 
przymusu, takich jak np. regularne 
stawiennictwo w danych urzędach, 
zdeponowanie gwarancji finansowej, 
złożenie dokumentów, zobowiązanie do 
przebywania w wyznaczonym miejscu bądź 
inne środki mające zapobiec temu ryzyku, 
nie byłoby wystarczające. 

Or. en

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 202
Artykuł 14 ustęp 1

1. W przypadkach, w których są 
uzasadnione powody, aby zakładać, że 
istnieje niebezpieczeństwo ucieczki, a także 
w przypadkach, w których zastosowanie 
mniej drastycznych środków przymusu, 
takich jak np. regularne stawiennictwo w 
danych urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, złożenie dokumentów, 
zobowiązanie do przebywania w 
wyznaczonym miejscu bądź inne środki 
mające zapobiec temu ryzyku, nie byłoby 
wystarczające, państwa członkowskie 
stosują wobec obywatela państwa trzeciego, 
który podlega bądź będzie podlegał 
nakazowi deportacji lub decyzji o powrocie, 
środek polegający na zatrzymaniu 

1. W przypadkach, w których organ sądowy 
lub właściwy organ administracyjny uważa, 
iż są uzasadnione powody, aby zakładać, że 
istnieje niebezpieczeństwo ucieczki, a także 
w przypadkach, w których zastosowanie 
mniej drastycznych środków przymusu, 
takich jak np. regularne stawiennictwo w 
danych urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, złożenie dokumentów, 
zobowiązanie do przebywania w 
wyznaczonym miejscu bądź inne środki 
mające zapobiec temu ryzyku, nie byłoby 
wystarczające, państwa członkowskie mogą 
zastosować zatrzymanie wobec obywatela 
państwa trzeciego, który podlega bądź 
będzie podlegał nakazowi deportacji lub 
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tymczasowym. decyzji o powrocie.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki nr 1.
Ponieważ chodzi o decyzję oznaczającą pozbawienie wolności osobistej, konieczne jest 
zapewnienie, że podejmują ją wyłącznie organy sądowe lub upoważnione organy 
administracyjne.

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 203
Artykuł 14 ustęp 1

1. W przypadkach, w których są 
uzasadnione powody, aby zakładać, że 
istnieje niebezpieczeństwo ucieczki, a także 
w przypadkach, w których zastosowanie 
mniej drastycznych środków przymusu, 
takich jak np. regularne stawiennictwo w 
danych urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, złożenie dokumentów, 
zobowiązanie do przebywania w 
wyznaczonym miejscu bądź inne środki 
mające zapobiec temu ryzyku, nie byłoby 
wystarczające, państwa członkowskie 
stosują wobec obywatela państwa trzeciego, 
który podlega bądź będzie podlegał
nakazowi deportacji lub decyzji o powrocie, 
środek polegający na zatrzymaniu 
tymczasowym.

1. W przypadkach, w których są 
uzasadnione powody, aby zakładać, że 
istnieje niebezpieczeństwo ucieczki, a także 
w przypadkach, w których zastosowanie 
mniej drastycznych środków przymusu, 
takich jak np. regularne stawiennictwo w 
danych urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, złożenie dokumentów, 
zobowiązanie do przebywania w 
wyznaczonym miejscu bądź inne środki 
mające zapobiec temu ryzyku, nie byłoby 
wystarczające, państwa członkowskie mogą 
zastosować wobec obywatela państwa 
trzeciego, który podlega nakazowi deportacji 
lub decyzji o powrocie, środek polegający 
na zatrzymaniu tymczasowym.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć zawsze możliwość odstąpienia od zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego z przyczyn indywidualnych. Ponadto zatrzymanie obywatela 
państwa trzeciego w przypadku, gdy ostateczna decyzja co do jego pobytu nie została jeszcze 
podjęta, jest nieproporcjonalne i niepotrzebne.
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Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 204
Artykuł 14 ustęp 2

2. Nakazy zatrzymania tymczasowego 
wydawane są przez organy sądowe. W 
pilnych przypadkach mogą one zostać 
wydane przez organy administracyjne; w 
takim przypadku nakaz tymczasowego 
zatrzymania podlega potwierdzeniu przez 
organy sądowe w ciągu 72 godzin od 
momentu, w którym nastąpiło tymczasowe 
zatrzymanie. 

2. Nakazy tymczasowo ograniczające 
swobodę przemieszczania się wydawane są 
przez organy sądowe lub administracyjne. 
W pilnych przypadkach mogą one zostać 
wydane przez organy administracyjne; w 
takim przypadku nakaz tymczasowego 
zatrzymania podlega potwierdzeniu przez 
organy sądowe w ciągu 72 godzin od 
momentu, w którym nastąpiło tymczasowe 
zatrzymanie. 

Or. sl

Uzasadnienie

W krajowych przepisach często pojawia się kwestia ograniczenia swobody przemieszczania 
się, jednakże nie jest to tożsame z zatrzymaniem. Ograniczenie swobody przemieszczania się 
umożliwić ma egzekucję określonych środków – nie jest to kara pozbawienia wolności. 
Realizacja zapisów w obecnym kształcie doprowadziłaby do powstania nadmiernych obciążeń 
administracyjnych, w szczególności w przypadku organów sądowych, gdyby miały one 
wydawać nakazy ograniczające swobodę przemieszczania się wobec wszystkich obywateli 
państw trzecich, w przypadku których zaproponowano wydanie takiego nakazu. Możliwość 
odwołania zapewnia dostateczną ochronę prawną.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 205
Artykuł 14 ustęp 2

2. Nakazy zatrzymania tymczasowego 
wydawane są przez organy sądowe. W 
pilnych przypadkach mogą one zostać 
wydane przez organy administracyjne; w 
takim przypadku nakaz tymczasowego
zatrzymania podlega potwierdzeniu przez 
organy sądowe w ciągu 72 godzin od 
momentu, w którym nastąpiło tymczasowe
zatrzymanie. 

2. Nakazy zatrzymania wydawane są przez 
organy sądowe. W pilnych przypadkach 
mogą one zostać wydane przez organy 
administracyjne; w takim przypadku nakaz 
zatrzymania podlega potwierdzeniu przez 
organy sądowe w ciągu 48 godzin od 
momentu, w którym nastąpiło zatrzymanie. 

Or. fr
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki nr 1.
72-godzinny termin na wystąpienie do organu sądowego wydaje się zbyt długi, w 
szczególności, gdy ktoś pozbawiony zostaje wolności. Bardziej racjonalny wydaje się termin 
48-godzinny.

Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 206
Artykuł 14 ustęp 3

3. Nakazy zatrzymania tymczasowego 
przynajmniej raz w miesiącu podlegają 
przeglądowi przez organy sądowe.

skreślony

Or. sl

Uzasadnienie

W krajowych przepisach często pojawia się kwestia ograniczenia swobody przemieszczania 
się, jednakże nie jest to tożsame z zatrzymaniem. Ograniczenie swobody przemieszczania się 
umożliwić ma egzekucję określonych środków – nie jest to kara pozbawienia wolności. 
Realizacja zapisów w obecnym kształcie doprowadziłaby do powstania nadmiernych obciążeń 
administracyjnych, w szczególności w przypadku organów sądowych, gdyby miały one 
wydawać nakazy ograniczające swobodę przemieszczania się wobec wszystkich obywateli 
państw trzecich, w przypadku których zaproponowano wydanie takiego nakazu. Możliwość 
odwołania zapewnia dostateczną ochronę prawną.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 207
Artykuł 14 ustęp 3

3. Nakazy zatrzymania tymczasowego
przynajmniej raz w miesiącu podlegają 
przeglądowi przez organy sądowe.

3. Nakazy zatrzymania dwa razy w miesiącu 
podlegają przeglądowi przez organy sądowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki nr 1.
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W przypadku zatrzymania należy ustalić większą częstotliwość, w celu zapewnienia m.in., by 
w szerszym stopniu uwzględniano potrzebę maksymalnego skrócenia czasu zatrzymania 
obywateli państw trzecich, mając na uwadze fizyczne i psychologiczne konsekwencje takich 
środków.

Poprawkę złożył Mihael Brejc

Poprawka 208
Artykuł 14 ustęp 4

4. Tymczasowe zatrzymanie może zostać 
przedłużone przez organy sądowe na okres 
maksymalnie sześciu miesięcy.

4. Tymczasowe ograniczenie swobody 
przemieszczania się może zostać 
przedłużone przez organy sądowe lub 
administracyjne na okres maksymalnie 
sześciu miesięcy.

Or. sl

Uzasadnienie

W krajowych przepisach często pojawia się kwestia ograniczenia swobody przemieszczania 
się, jednakże nie jest to tożsame z zatrzymaniem. Ograniczenie swobody przemieszczania się 
umożliwić ma egzekucję określonych środków – nie jest to kara pozbawienia wolności. 
Realizacja zapisów w obecnym kształcie doprowadziłaby do powstania nadmiernych obciążeń 
administracyjnych, w szczególności w przypadku organów sądowych, gdyby miały one 
wydawać nakazy ograniczające swobodę przemieszczania się wobec wszystkich obywateli 
państw trzecich, w przypadku których zaproponowano wydanie takiego nakazu. Możliwość 
odwołania zapewnia dostateczną ochronę prawną.

Poprawkę złożyły Adeline Hazan i Martine Roure

Poprawka 209
Artykuł 14 ustęp 4

4. Tymczasowe zatrzymanie może zostać 
przedłużone przez organy sądowe na okres 
maksymalnie sześciu miesięcy. 

4. Zatrzymanie może zostać przedłużone 
przez organy sądowe na okres maksymalnie 
sześciu miesięcy, bez uszczerbku dla 
możliwości wyznaczenia krótszego okresu. 

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki nr 1.
Okres sześciu miesięcy jest zbyt długi i może mieć uzasadnienie wyłącznie w przypadku, gdy 
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pozwala na skuteczną realizację polityki deportacji, co nie miało miejsca w państwach, w 
których już obecnie obowiązują okresy równie długie lub nawet dłuższe. Nie trzeba dodawać, 
że okres ten powinien być jak najkrótszy, mając na uwadze poważny wpływ, jaki stosowanie 
zatrzymania przez nadmiernie długi okres wywiera na człowieka, jak również skutki 
finansowe. Ponadto osoby oczekujące na deportację nie powinny padać ofiarą zaległości 
administracyjnych (brak wydania dokumentu laissez-passer przez władze konsularne), 
opóźniających ich deportację.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 210
Artykuł 14 ustęp 4

4. Tymczasowe zatrzymanie może zostać 
przedłużone przez organy sądowe na okres 
maksymalnie sześciu miesięcy. 

4. Tymczasowe zatrzymanie może zostać 
przedłużone przez organy sądowe na okres 
maksymalnie trzech miesięcy. 

Or. en

Uzasadnienie

Osoby oczekujące na decyzję o powrocie lub nakaz powrotu nie powinny podlegać 
zatrzymaniu na okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 211
Artykuł 15, tytuł 

Warunki tymczasowego zatrzymania Warunki zatrzymania

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki nr 1.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 212
Artykuł 15 ustęp 1

1. Państwa członkowskie gwarantują 1. Państwa członkowskie gwarantują 
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obywatelom państwa trzeciego, wobec 
których zastosowano tymczasowe 
zatrzymanie, humanitarny sposób 
traktowania i poszanowanie ich godności 
osobistej, a także praw podstawowych oraz 
traktowanie zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym. Obywatele
ci, jeśli o to poproszą, mają prawo 
bezzwłocznego skontaktowania się z 
zastępcami prawnymi, członkami rodziny i 
odpowiednimi władzami konsularnymi, jak 
również z odnośnymi organizacjami 
międzynarodowymi i organizacjami 
pozarządowymi.

obywatelom państwa trzeciego, wobec 
których zastosowano zatrzymanie, 
humanitarny sposób traktowania i 
poszanowanie ich godności osobistej, a 
także praw podstawowych oraz traktowanie 
zgodnie z prawem międzynarodowym i 
krajowym. Warunki zatrzymania podlegają 
nadzorowi ze strony organów sądowych. Po 
przybyciu na wyznaczone miejsce obywatele
ci informowani są, że mają prawo 
bezzwłocznego skontaktowania się z 
zastępcami prawnymi, członkami rodziny i 
odpowiednimi władzami konsularnymi, jak 
również z odnośnymi organizacjami 
międzynarodowymi i organizacjami 
pozarządowymi.

Or. fr

Uzasadnienie

(Pierwsze zdanie uzasadnienia nie dotyczy wersji polskiej).
Po przybyciu do ośrodka zatrzymania osobom zatrzymanym należy na ich żądanie zapewnić 
możliwość kontaktu z członkami rodziny oraz doradcami prawnymi, tak aby mogli lepiej 
znosić pobyt w ośrodku.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 213
Artykuł 15 ustęp 1

1. Państwa członkowskie gwarantują 
obywatelom państwa trzeciego, wobec 
których zastosowano tymczasowe 
zatrzymanie, humanitarny sposób 
traktowania i poszanowanie ich godności 
osobistej, a także praw podstawowych oraz 
traktowanie zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym. Obywatele 
ci, jeśli o to poproszą, mają prawo
bezzwłocznego skontaktowania się z 
zastępcami prawnymi, członkami rodziny i 
odpowiednimi władzami konsularnymi, jak 
również z odnośnymi organizacjami 
międzynarodowymi i organizacjami 
pozarządowymi.

1. Państwa członkowskie gwarantują 
obywatelom państwa trzeciego, wobec 
których zastosowano tymczasowe 
zatrzymanie, humanitarny sposób 
traktowania i poszanowanie ich godności 
osobistej, a także praw podstawowych oraz 
traktowanie zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym. Zapewnia 
się im możliwość bezzwłocznego 
skontaktowania się z zastępcami prawnymi, 
członkami rodziny i odpowiednimi 
władzami konsularnymi, jak również z 
odnośnymi organizacjami 
międzynarodowymi i organizacjami 
pozarządowymi.
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Or. it

Uzasadnienie

Bardziej skuteczne sformułowanie.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 214
Artykuł 15 ustęp 2

2. Podczas tymczasowego zatrzymania 
zatrzymany przebywa w specjalnie do tego 
celu przeznaczonych obiektach. Państwo 
członkowskie, w przypadku gdy nie może 
zapewnić obiektów przeznaczonych 
specjalnie do celów zatrzymania 
tymczasowego i w związku z tym jest 
zmuszone do skorzystania z pomieszczeń 
więziennych, zapewnia, że obywatele 
państwa trzeciego przez cały okres 
zatrzymania tymczasowego są fizycznie 
odseparowani od zwykłych więźniów.

2. Podczas tymczasowego zatrzymania 
zatrzymany przebywa w pomieszczeniach 
więziennych. 

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami tymczasowe zatrzymanie może odbywać się wyłącznie 
w pomieszczeniach więziennych. Inne formy zatrzymania są niedopuszczalne.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 215
Artykuł 15 ustęp 2

2. Podczas tymczasowego zatrzymania 
zatrzymany przebywa w specjalnie do tego 
celu przeznaczonych obiektach. Państwo 
członkowskie, w przypadku gdy nie może 
zapewnić obiektów przeznaczonych 
specjalnie do celów zatrzymania 
tymczasowego i w związku z tym jest 
zmuszone do skorzystania z pomieszczeń 
więziennych, zapewnia, że obywatele 
państwa trzeciego przez cały okres 

2. Podczas zatrzymania zatrzymany 
przebywa w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych obiektach. Państwo 
członkowskie, w przypadku gdy nie może 
zapewnić obiektów przeznaczonych 
specjalnie do celów zatrzymania, ze względu 
na brak miejsca w obiektach zatrzymania i 
w związku z tym jest zobowiązane do 
skorzystania z pomieszczeń więziennych, 
zapewnia, że obywatele państwa trzeciego 
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zatrzymania tymczasowego są fizycznie 
odseparowani od zwykłych więźniów.

przez cały okres zatrzymania są fizycznie 
odseparowani od zwykłych więźniów, nawet 
w czasie przeznaczonym na rekreację.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rygorystyczną zasadę, że zatrzymanie odbywa się w obiektach 
przeznaczonych specjalnie do celów zatrzymania.
Pomieszczenia więzienne mogą być wykorzystywane wyłącznie na zasadzie wyjątku, aby 
ograniczyć traumatyczne przeżycia związane z zatrzymaniem oraz nie przyczyniać się do 
kształtowania stereotypu obcokrajowca-przestępcy. W przypadku wykorzystania pomieszczeń 
więziennych konieczne jest ścisłe odseparowanie zatrzymanych od zwykłych więźniów.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 216
Artykuł 15 ustęp 3

3. Szczególną uwagę zwraca się na sytuację 
osób wymagających opieki. Państwa 
członkowskie gwarantują, że tymczasowo 
zatrzymane osoby niepełnoletnie nie są 
umieszczane w zwykłych pomieszczeniach 
więziennych. Niepełnoletni bez opiekunów 
przebywają w pomieszczeniach innych niż 
osoby dorosłe, chyba że wymaga tego 
najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

3. Szczególną uwagę zwraca się na sytuację 
osób wymagających opieki. Osoby te nie 
mogą w żadnych okolicznościach podlegać 
zatrzymaniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie można dopuścić do stosowania zatrzymania wobec osób wymagających opieki, ponieważ 
wiązałoby się to z naruszeniem ludzkiej godności.

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 217
Artykuł 15 ustęp 3

3. Szczególną uwagę zwraca się na sytuację 
osób wymagających opieki. Państwa 
członkowskie gwarantują, że tymczasowo 

3. Szczególną uwagę zwraca się na sytuację 
osób wymagających opieki. Państwa 
członkowskie gwarantują, że tymczasowo 
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zatrzymane osoby niepełnoletnie nie są 
umieszczane w zwykłych pomieszczeniach 
więziennych. Niepełnoletni bez opiekunów 
przebywają w pomieszczeniach innych niż 
osoby dorosłe, chyba że wymaga tego 
najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

zatrzymane osoby niepełnoletnie nie są 
umieszczane w zwykłych pomieszczeniach 
więziennych. Niepełnoletni bez opiekunów 
przebywają w pomieszczeniach innych niż 
osoby dorosłe.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, że dzieci nie podlegają tymczasowemu zatrzymaniu.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 218
Artykuł 15 ustęp 3

3. Szczególną uwagę zwraca się na sytuację 
osób wymagających opieki. Państwa 
członkowskie gwarantują, że tymczasowo 
zatrzymane osoby niepełnoletnie nie są
umieszczane w zwykłych pomieszczeniach 
więziennych. Niepełnoletni bez opiekunów 
przebywają w pomieszczeniach innych niż 
osoby dorosłe, chyba że wymaga tego 
najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

3. Szczególną uwagę zwraca się na sytuację 
osób wymagających opieki. Państwa 
członkowskie gwarantują, że osoby 
niepełnoletnie nie podlegają nigdy 
tymczasowemu zatrzymaniu. Niepełnoletni 
bez opiekunów nie przebywają w 
pomieszczeniach innych niż osoby dorosłe, 
chyba że wymaga tego najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka.

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 219
Artykuł 15 ustęp 4

4. Państwa członkowskie gwarantują 
organizacjom międzynarodowym i 
pozarządowym możliwość wizytowania 
obiektów zatrzymania tymczasowego w celu 
dokonania oceny warunków, w jakich 
przebywają osoby, wobec których 
zastosowano tymczasowe zatrzymanie. 
Przeprowadzenie tego rodzaju wizytacji 
może wymagać uzyskania zezwolenia.

4. Państwa członkowskie zawsze gwarantują 
organizacjom międzynarodowym, takim jak 
Wysoki Komisarz Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i 
organizacjom pozarządowym, 
przedstawicielom instytucjonalnym i 
mediom możliwość wizytowania obiektów 
zatrzymania tymczasowego w celu 
dokonania oceny warunków, w jakich 
przebywają osoby, wobec których 
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zastosowano tymczasowe zatrzymanie. 
Przeprowadzenie tego rodzaju wizytacji 
może podlegać regulacjom służącym 
zapewnieniu, że nie naruszają one prawa 
osób zatrzymanych do prywatności oraz nie 
podlegają ograniczeniom mogącym 
uniemożliwić społeczeństwu uzyskanie 
jasnego obrazu warunków zatrzymania.

Or. it

Uzasadnienie

Przejrzystość musi być kardynalną zasadą w zarządzaniu unijnymi strategiami w dziedzinie 
migracji.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 220
Artykuł 15 ustęp 4

4. Państwa członkowskie gwarantują 
organizacjom międzynarodowym i 
pozarządowym możliwość wizytowania 
obiektów zatrzymania tymczasowego w celu 
dokonania oceny warunków, w jakich 
przebywają osoby, wobec których 
zastosowano tymczasowe zatrzymanie. 
Przeprowadzenie tego rodzaju wizytacji 
może wymagać uzyskania zezwolenia.

4. Państwa członkowskie gwarantują 
organizacjom międzynarodowym i 
akredytowanym organizacjom 
pozarządowym dostęp do obiektów 
zatrzymania i pracy w tych obiektach, w 
celu dokonania oceny warunków, w jakich 
przebywają osoby, wobec których 
zastosowano zatrzymanie oraz udzielania 
pomocy zatrzymanym, zgodnie z normami 
międzynarodowymi i krajowymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe pełnią w obiektach zatrzymania bardzo pożyteczną rolę ze względu 
na doświadczenie w pomocy migrantom. Ponadto są one właściwie predysponowane do oceny 
potrzeb osób przetrzymywanych w takich obiektach.

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 221
Artykuł 15 ustęp 4
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4. Państwa członkowskie gwarantują 
organizacjom międzynarodowym i 
pozarządowym możliwość wizytowania
obiektów zatrzymania tymczasowego w celu 
dokonania oceny warunków, w jakich 
przebywają osoby, wobec których 
zastosowano tymczasowe zatrzymanie. 
Przeprowadzenie tego rodzaju wizytacji 
może wymagać uzyskania zezwolenia.

4. Państwa członkowskie gwarantują 
właściwym organizacjom krajowym, 
międzynarodowym i pozarządowym dostęp 
do obiektów zatrzymania tymczasowego w 
celu dokonania oceny warunków, w jakich 
przebywają osoby, wobec których 
zastosowano tymczasowe zatrzymanie.

Or. en

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 222
Artykuł 15 ustęp 4a (nowy)

4a. Na straży interesów dziecka stoi 
właściwy dział usług socjalnych lub kurator 
wyznaczony najpóźniej w momencie 
wydania nakazu zatrzymania 
tymczasowego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy niezwłocznie zabezpieczyć interes dziecka.

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 223
Artykuł 16, zdanie wprowadzające

W przypadku gdy obywatel państwa 
trzeciego, który nie spełnia lub przestał 
spełniać warunki wjazdu określone w art. 5 
Konwencji Wykonawczej do Układu z 
Schengen i podlega decyzji o powrocie 
imigranta bądź nakazowi deportacji 
wydanym w danym państwie członkowskim 
(„pierwsze państwo członkowskie”), jest 
zatrzymany na terytorium innego państwa 
członkowskiego (drugie „państwo 
członkowskie”), drugie państwo 
członkowskie może podjąć jeden z 

W przypadku gdy obywatel państwa 
trzeciego, który nie spełnia warunków
wjazdu określonych w art. 5 Konwencji 
Wykonawczej do Układu z Schengen i 
podlega decyzji o powrocie imigranta bądź 
nakazowi deportacji wydanym w danym 
państwie członkowskim („pierwsze państwo 
członkowskie”), jest zatrzymany na 
terytorium innego państwa członkowskiego 
(drugie „państwo członkowskie”), drugie 
państwo członkowskie może podjąć jeden z 
następujących środków:
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następujących środków:

Or. it

Poprawkę złożyła Jean Lambert

Poprawka 224
Artykuł 16 litera a)

a) uznać decyzję o powrocie imigranta lub 
nakaz deportacji wydane przez pierwsze 
państwo członkowskie i przeprowadzić 
deportację; w takim przypadku państwa 
członkowskie dokonują rekompensaty 
możliwych dysproporcji finansowych, 
stosując mutatis mutandis decyzję Rady 
2004/191/WE; 

skreślona

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 225
Artykuł 16 litera a)

a) uznać decyzję o powrocie imigranta lub 
nakaz deportacji wydane przez pierwsze 
państwo członkowskie i przeprowadzić 
deportację; w takim przypadku państwa 
członkowskie dokonują rekompensaty 
możliwych dysproporcji finansowych, 
stosując mutatis mutandis decyzję Rady 
2004/191/WE; 

a) uznać decyzję o powrocie imigranta lub 
nakaz deportacji wydane przez pierwsze 
państwo członkowskie i przeprowadzić 
deportację, chyba że przyjęto już decyzję o 
wzajemnym uznawaniu wydanych 
dokumentów pobytowych przez państwa 
członkowskie UE; w takim przypadku 
państwa członkowskie dokonują 
rekompensaty możliwych dysproporcji 
finansowych, stosując mutatis mutandis 
decyzję Rady 2004/191/WE; 

Or. it

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 226
Artykuł 17 akapit drugi
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Komisja przedkłada pierwsze sprawozdanie 
najpóźniej po upływie czterech lat od daty, o 
której jest mowa w art. 18 ust. 1.

Komisja przedkłada pierwsze sprawozdanie 
najpóźniej po upływie dwóch lat od daty, o 
której jest mowa w art. 18 ust. 1, a kolejne w 
odstępach dwuletnich.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze znaczenie niniejszej dyrektywy i jej wpływ na sytuację znacznej liczby osób, 
istotne znaczenie ma zapewnienie bardziej regularnej oceny.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 227
Artykuł 17 akapit drugi a (nowy)

Europejska Agencja Praw Podstawowych 
powinna zwracać szczególną uwagę, by 
państwa członkowskie UE przestrzegały 
przepisów niniejszej dyrektywy podczas 
wprowadzania jej w życie.

Or. fr

Uzasadnienie

Przestrzeganie praw człowieka oraz szeregu konwencji międzynarodowych ma istotne 
znaczenie w kontekście niniejszej dyrektywy, dlatego powinno stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi ze strony przyszłej Europejskiej Agencji Praw Podstawowych.

Poprawkę złożyła Adeline Hazan

Poprawka 228
Artykuł 17 akapit drugi b (nowy)

Państwa członkowskie powinny uzgodnić 
mianowanie spośród posłów do Parlamentu 
Europejskiego europejskiego rzecznika 
praw obywatelskich odpowiedzialnego za 
ocenę tego, w jakim zakresie ochrona 
zagwarantowana w niniejszej dyrektywie 
jest faktycznie zapewniana.

Or. fr
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie odniosłyby korzyści z mianowania spośród posłów do Parlamentu 
Europejskiego europejskiego rzecznika praw obywatelskich odpowiedzialnego za 
zagwarantowanie pełnego przestrzegania podstawowych praw deportowanych osób.

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 229
Artykuł 17 akapit drugi a (nowy)

Na potrzeby oceny wpływu polityki w 
zakresie powrotu imigrantów na 
zainteresowane osoby, jak również na 
państwo lub społeczeństwo, do którego 
osoby te powracają, wszystkie powroty są 
ewidencjonowane i monitorowane celem 
opracowania danych statystycznych 
zgodnie z [rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ... z dnia ...w sprawie 
statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i 
ochrony międzynarodowej].

Or. en

Poprawkę złożyła Jeanine Hennis-Plasschaert

Poprawka 230
Artykuł 18 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż przed 
upływem (24 miesięcy od daty jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Wspólnot Europejskich). Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji między tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż przed 
upływem (18 miesięcy od daty jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Wspólnot Europejskich). Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji między tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. en
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