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Predlog Uredbe (KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 46
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Priznava se, da so države legitimno 
upravičene do vračanja ljudi. Predpogoj za 
takšno domnevo je, da so vzpostavljeni 
pravični in učinkoviti azilni sistemi, ki v 
celoti upoštevajo načelo nevračanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 47
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1 a) Ta obveza je bila pogosto kršena, saj 
so nekatere evropske države v zadnjih letih 
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izvajale postopke vračanja v nasprotju s 
človekovimi pravicami in ženevsko 
konvencijo in ne da bi spoštovale načela 
nevračanja.  

Or. it

Obrazložitev

Številne prijave nepravilnosti pri identificiranju, pridržanju in postopkih vračanja migrantov 
kažejo na neupoštevanje obvez, ki je Svet sprejel v Bruslju 4. in 5. novembra 2004.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 48
Uvodna izjava 2

(2) Za učinkovito politiko vračanja je treba 
kot nujen sestavni del migracijske politike z 
dobrim upravljanjem določiti jasna, 
transparentna in poštena pravila.

(2) Potrebna so jasna, transparentna in 
poštena pravila, da se lahko določi 
učinkovita politika vračanja kot nujen 
sestavni del ustrezno vodene migracijske 
politike, ki se, preden določi postopke 
vračanja, dogovori o zakonodaji Skupnosti 
o zakonitem in ekonomskem priseljevanju 
ter o uskladitvi postopkov priznanja in 
odvzema pravice do azila.

Or. it

Obrazložitev

Preden sprejme evropsko politiko o vračanju, mora Evropska unija pripraviti zakonodajni 
okvir za urejanje zakonitih poti vstopa na evropsko ozemlje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 49
Uvodna izjava 4

(4) Države članice bi morale zagotoviti, da 
se pri zaključku nezakonitega bivanja ukrepi 
izvedejo na podlagi poštenih in 
transparentnih postopkov.

(4) Države članice bi morale zagotoviti, da 
se pri zaključku nezakonitega bivanja ukrepi 
izvedejo na podlagi poštenih in 
transparentnih postopkov, še prej pa morajo 
posredovati pri viru ter preprečiti, da bi bil 
vstop po sili razmer nezakonit (zaradi 
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pomanjkanja zakonitih poti). To lahko 
dosežejo tako, da postanejo oblike zakonske 
ureditve s strani držav članic najbolj 
razširjen način dostopa do zakonitega 
bivanja.

Or. it

Obrazložitev

Zakonska ureditev je le začasen ukrep, s katerim se rešujejo nujni primeri, ki so posledica 
nacionalnih politik v zvezi s priseljevanjem. Taka ureditev ni trajna rešitev obsežnega in 
kompleksnega problema, kot je, gledano z evropskega vidika, problem migracijskih politik. 
Besedilo je bilo dodano, ker je bilo  treba opisati in dopolniti realno sliko trenutnega načina 
reševanja vprašanja priseljevanja s strani držav članic. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 50
Uvodna izjava 4

(4) Države članice bi morale zagotoviti, da 
se pri zaključku nezakonitega bivanja
ukrepi izvedejo na podlagi poštenih in 
transparentnih postopkov.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. es

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 51
Uvodna izjava 5

(5) Kot splošno načelo bi se moral 
uporabljati usklajeni postopek v dveh 
korakih, ki kot prvi korak vključuje 
odločitev o vrnitvi in kot drugi korak po 
potrebi izdajo odredbe o odstranitvi. Vendar 
bi morali državam članicam omogočiti, da 
izdajajo odločitev o vrnitvi in odredbo o 
odstranitvi v okviru enega akta ali odločbe, 

(5) Kot splošno načelo bi se moral 
uporabljati usklajeni postopek v dveh 
korakih, ki kot prvi korak vključuje 
odločitev o vrnitvi in kot drugi korak po 
potrebi izdajo odredbe o odstranitvi.
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da bi se izognili možnim zamudam pri 
postopkih.

Or. it

Obrazložitev

Odločitev o vrnitvi in odredbo o odstranitvi je treba sprejeti ločeno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 52
Uvodna izjava 6

(6) Kjer ni razlogov, zaradi katerih bi lahko 
verjeli, da bi to spodkopalo namen postopka 
vračanja, se daje prednost prostovoljnemu 
vračanju pred prisilnim vračanjem, 
zagotoviti pa se mora tudi obdobje za 
prostovoljni odhod.

(6) Prednost se daje prostovoljnemu 
vračanju pred prisilnim vračanjem, 
zagotoviti pa se mora tudi obdobje za 
prostovoljni odhod.  

Or. en

Obrazložitev

Besedilo ni jasno, predvidevati pa bi moralo predvsem prostovoljno vračanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 53
Uvodna izjava 6

(6) Kjer ni razlogov, zaradi katerih bi lahko 
verjeli, da bi to spodkopalo namen postopka 
vračanja, se daje prednost prostovoljnemu 
vračanju pred prisilnim vračanjem, 
zagotoviti pa se mora tudi obdobje za 
prostovoljni odhod.

(6) Vedno se daje prednost prostovoljnemu 
vračanju pred prisilnim vračanjem, 
zagotoviti pa se mora tudi obdobje za 
prostovoljni odhod.

Or. it
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Obrazložitev

Pomembno je določiti, da treba dajati prednost prostovoljnemu vračanju pred prisilnim 
vračanjem.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 54
Uvodna izjava 7

(7) Treba je vzpostaviti skupne minimalne 
zaščitne ukrepe za odločitve o vrnitvi in 
odstranitvi, da se zagotovi učinkovita zaščita 
interesov zadevnih posameznikov.

(7) Treba je vzpostaviti skupne minimalne 
zaščitne ukrepe za odločitve o vrnitvi in 
odstranitvi, da se zagotovi učinkovita zaščita 
interesov zadevnih posameznikov. Zato bo 
ta direktiva začela veljati po določitvi 
minimalnih skupnih pravnih varovalk, 
veljavnih za vse države EU, v zvezi s 
postopki vračanja.

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je poudariti potrebo po pripravi minimalnih skupnih pravnih varovalk v zvezi s 
postopki vračanja in odstranitve, na podlagi katerih se bodo izvajale določbe te direktive.   

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 55
Uvodna izjava 8

(8) Obravnavati bi bilo treba položaj oseb, ki 
prebivajo nezakonito, ampak njihova 
odstranitev (še) ni mogoča. Vzpostaviti bi 
bilo treba minimalne standarde za 
izpolnjevanje pogojev za bivanje teh oseb, s 
sklicevanjem na določbe Direktive Sveta 
2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o 
minimalnih standardih za sprejem prosilcev 
za azil.

(8) Obravnavati bi bilo treba položaj oseb, ki 
prebivajo nezakonito, ampak njihova 
odstranitev (še) ni mogoča. Vzpostaviti bi 
bilo treba minimalne standarde za 
izpolnjevanje pogojev za bivanje teh oseb, s 
sklicevanjem na določbe Direktive Sveta 
2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o 
minimalnih standardih za sprejem prosilcev 
za azil. Določitev takih standardov je 
predpogoj za začetek veljave te direktive.

Or. it
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Obrazložitev

Pomembno je poudariti potrebo po pripravi minimalnih skupnih pravnih varovalk v zvezi s 
postopki vračanja in odstranitve, na podlagi katerih se bodo izvajale določbe te direktive.   

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava 9

(9) Uporaba prisilnih ukrepov bi morala biti 
izrecno povezana z načelom sorazmernosti 
in vzpostaviti bi bilo treba minimalne 
zaščitne ukrepe za izvajanje prisilnega 
vračanja ob upoštevanju Odločbe Sveta 
2004/573/ES z dne 29. aprila 2004 o 
organiziranju skupnih letov zaradi 
odstranitve državljanov tretjih držav, ki so 
predmet posameznih odredb o odstranitvi, z 
ozemlja dveh ali več držav članic.

(9) Uporaba prisilnih ukrepov mora biti 
izrecno povezana z načelom sorazmernosti 
in vzpostaviti bi bilo treba minimalne 
zaščitne ukrepe za izvajanje prisilnega 
vračanja pred začetkom veljave te direktive.

Or. it

Obrazložitev

Brez določitve minimalnih zaščitnih ukrepov ni možno predvideti uporabe prisilnih ukrepov.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 57
Uvodna izjava 10

(10) Učinki nacionalnih ukrepov vračanja bi 
morali na podlagi uveljavljanja prepovedi 
ponovnega vstopa, ki preprečuje ponoven 
vstop na ozemlje vseh držav članic, dobiti 
evropsko razsežnost. 

(10) Učinki nacionalnih ukrepov vračanja bi 
morali, po pripravi politike Skupnosti v 
zvezi z zakonitim priseljevanjem, ki naj 
uskladi postopke dostopa do EU, na podlagi 
uveljavljanja prepovedi ponovnega vstopa, 
ki preprečuje ponoven vstop na ozemlje vseh 
držav članic, dobiti evropsko razsežnost.

Trajanje prepovedi ponovnega vstopa je 
treba določiti z upoštevanjem vseh ustreznih 
okoliščin posameznega primera in običajno 
naj ne bi prekoračilo 5 let. V primerih resne 
grožnje javnemu redu ali javni varnost bi 
morali omogočiti državam članicam, da 

Trajanje prepovedi ponovnega vstopa je 
treba določiti z upoštevanjem vseh ustreznih 
okoliščin posameznega primera. V primerih 
resne grožnje javnemu redu ali javni varnost 
bi morali omogočiti državam članicam, da 
določijo daljšo prepoved ponovnega vstopa.
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določijo daljšo prepoved ponovnega vstopa.

Or. it

Obrazložitev

Preden sprejme evropsko politiko o vračanju, mora Evropska unija pripraviti zakonodajni 
okvir za urejanje zakonitih poti vstopa na evropsko ozemlje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 58
Uvodna izjava 10

(10) Učinki nacionalnih ukrepov vračanja bi 
morali na podlagi uveljavljanja prepovedi 
ponovnega vstopa, ki preprečuje ponoven 
vstop na ozemlje vseh držav članic, dobiti 
evropsko razsežnost.

(10) Učinki nacionalnih ukrepov vračanja bi 
morali na podlagi uveljavljanja prepovedi 
ponovnega vstopa, ki preprečuje ponoven 
vstop na ozemlje vseh držav članic, dobiti 
evropsko razsežnost, vendar le v izjemnih 
primerih.

Trajanje prepovedi ponovnega vstopa je 
treba določiti z upoštevanjem vseh ustreznih 
okoliščin posameznega primera in običajno 
naj ne bi prekoračilo 5 let. V primerih resne 
grožnje javnemu redu ali javni varnost bi 
morali omogočiti državam članicam, da 
določijo daljšo prepoved ponovnega vstopa.

Trajanje prepovedi ponovnega vstopa je 
treba določiti z upoštevanjem vseh ustreznih 
okoliščin posameznega primera in običajno 
naj ne bi prekoračilo 5 let. V primerih 
dokazane resne grožnje javnemu redu ali 
javni varnost bi morali omogočiti državam 
članicam, da določijo daljšo prepoved 
ponovnega vstopa.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 59
Uvodna izjava 11

(11) Uporaba začasne omejitve prostosti bi 
morala biti omejena in povezana z načelom 
sorazmernosti. Začasna omejitev prostosti
bi se morala uporabiti samo, če je nujno, da 
se prepreči tveganje pobega in če uporaba 
manj strogih prisilnih ukrepov ni zadostna.

(11) Uporaba pridržanja bi morala biti 
omejena in povezana z načelom 
sorazmernosti. Pridržanje bi se moralo
uporabiti samo, če je nujno, da se prepreči 
tveganje pobega in če uporaba manj strogih 
prisilnih ukrepov ni zadostna.

Or. fr
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Obrazložitev

Prav je, da "začasno omejitev prostosti" poimenujemo z besedo, ki odraža resnično stanje, in 
odkrito rečemo "pridržanje", saj dejansko gre za odvzem prostosti, ki lahko traja do šest 
mesecev, zaradi česar težko rečemo, da je začasno. Predlog za spremembo v besednjaku velja 
za celotno poglavje IV.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 60
Uvodna izjava 11

(11) Uporaba začasne omejitve prostosti bi 
morala biti omejena in povezana z načelom 
sorazmernosti. Začasna omejitev prostosti bi 
se morala uporabiti samo, če je nujno, da se 
prepreči tveganje pobega in če uporaba manj 
strogih prisilnih ukrepov ni zadostna.

(11) Uporaba morebitne začasne omejitve 
prostosti mora biti omejena na nezakonite 
priseljence, ki so v sodnem postopku ali se 
jih preiskuje zaradi kaznivih dejanj, ki niso 
upravni prekrški, in povezana z načelom 
sorazmernosti. Začasna omejitev prostosti bi 
se morala uporabiti samo, če je nujno, da se 
prepreči tveganje pobega in če uporaba manj 
strogih prisilnih ukrepov ni zadostna.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi prekrškov upravnega značaja morebitni ukrepi začasne omejitve prostosti niso možni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 61
Uvodna izjava 12

(12) Treba je zagotoviti določbe za položaj, 
ko je na ozemlju druge države članice prijet 
državljan tretje države, za katerega velja 
odredba o odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, 
ki jo je izdala država članica. 

(12) Treba je zagotoviti določbe za položaj, 
ko je na ozemlju druge države članice prijet 
državljan tretje države, za katerega velja 
odredba o odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, 
ki jo je izdala država članica. Ta postopek 
bo lahko začel veljati šele po uskladitvi 
medsebojnega priznavanja dovoljenj za 
gibanje in dovoljenj za bivanje s strani vseh 
držav Evropske unije.  

Or. it
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Obrazložitev

Preden sprejme evropsko politiko o vračanju, mora Evropska unija pripraviti zakonodajni 
okvir za urejanje zakonitih poti vstopa na evropsko ozemlje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 62
Uvodna izjava 15

(15) Države članice bi morale imeti hiter 
dostop do informacij o odločitvah o vrnitvi, 
odredbah o odstranitvi in prepovedih 
ponovnega vstopa, ki so jih izdale druge 
države članice. Ta izmenjava informacij bi 
morala potekati v skladu z [Odločbo/Uredbo 
… o vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
druge generacije Schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II)].

(15) Države članice bi morale imeti hiter 
dostop do informacij o odločitvah o vrnitvi, 
odredbah o odstranitvi in prepovedih 
ponovnega vstopa, ki so jih izdale druge 
države članice. Ta izmenjava informacij bi 
morala potekati v skladu z [Odločbo/Uredbo 
… o vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
druge generacije Schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II)] ob polnem 
spoštovanju varovanja zasebnosti in 
osebnih podatkov. Dostop do teh informacij 
in njihova uporaba sta vezana na 
dovoljenje sodnih organov in sta omejena 
na namene te direktive. 

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava 16

(16) Ker cilja te direktive, ki je vzpostaviti 
skupna pravila o vračanju, odstranitvi, 
uporabi prisilnih ukrepov, začasni omejitvi 
prostosti in ponovnem vstopu, države 
članice ne morejo zadostno doseči in se 
lahko zato zaradi obsega in učinkov lažje 
dosežejo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
tistega, kar je potrebno za uresničitev 
navedenega cilja.

(16) Ker cilja te direktive, ki je vzpostaviti 
skupna pravila o vračanju, odstranitvi, 
uporabi prisilnih ukrepov, začasni omejitvi 
prostosti in ponovnem vstopu, države 
članice ne morejo zadostno doseči in se 
lahko zato zaradi obsega in učinkov lažje 
dosežejo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva začne veljati 
šele po določitvi zakonodaje Skupnosti o 
zakonitem priseljevanju, ki bo veljala za vse 
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dežave članice.  

Or. it

Obrazložitev

Preden sprejme evropsko politiko o vračanju, mora Evropska unija pripraviti zakonodajni 
okvir za urejanje zakonitih poti vstopa na evropsko ozemlje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 64
Uvodna izjava 17

(17) Države članice bi morale uveljaviti 
določbe te direktive brez diskriminacije 
glede na spol, raso, barvo, etnično ali 
družbeno poreklo, genetske značilnosti, 
jezik, vero ali prepričanje, politično ali 
drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, 
imetje, rod, prizadetost, starost ali spolno 
usmerjenost.

(17) Države članice bi morale uveljaviti 
določbe te direktive brez diskriminacije 
glede na spol, raso, barvo, etnično ali 
družbeno poreklo, genetske značilnosti, 
jezik, vero ali prepričanje, politično ali 
drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, 
imetje, rod, prizadetost, starost ali spolno 
usmerjenost, ob polnem spoštovanju 
mednarodnih konvencij in izogibanju 
nehumanim in poniževalnim ravnanjem ter 
z odpravo prisilnih zadržanj, ki pomenijo 
razločevanje med pravicami evropskih 
državljanov in državljanov tretjih držav.

Or. it

Obrazložitev

V okviru te direktive je potrebna večja jasnost glede zaščite človekovih pravic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 18

(18) V skladu s Konvencijo Združenih 
narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 bi 
morale države članice pri izvajanju te 
direktive največjo pozornost posvečati 
„največjim koristim otroka“. V skladu z 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah 

(18) V skladu s Konvencijo Združenih 
narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 bi 
morale države članice pri izvajanju te 
direktive največjo pozornost posvečati 
„največjim koristim otroka“. Zato se  v 
Evropski uniji ali v krajih, ki jih Evropska 
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bi moralo biti spoštovanje do družinskega 
življenja najpomembnejša naloga držav 
članic pri izvajanju te direktive.

unija in/ali posamezne države članice 
financirajo, otrok ne sme  nikoli zadrževati 
v objektih za pridržanje ali v razmerah, kjer 
je njihova svoboda omejena. V skladu z 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah 
bi moralo biti spoštovanje do družinskega 
življenja najpomembnejša naloga držav 
članic pri izvajanju te direktive.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava 19

(19) Uporaba te direktive ne posega v 
obveznosti, ki izhajajo iz Ženevske 
konvencije, ki se nanaša na status beguncev 
z dne 28. julija 1951, kakor je bila 
spremenjena z Newyorškim protokolom z 
dne 31. januarja 1967.

(19) Uporaba te direktive ne posega v 
obveznosti, ki izhajajo iz Ženevske 
konvencije, ki se nanaša na status beguncev 
z dne 28. julija 1951, kakor je bila 
spremenjena z Newyorškim protokolom z 
dne 31. januarja 1967. Zato je prepovedana 
vsakršna oblika prisilnega zadrževanja 
beguncev, državljanov tretjih držav, ki so 
zajete v humanitarno zaščito, in prosilcev 
za azil. 

Or. it

Obrazložitev

Ta specifikacija je potrebna glede na veljavne mednarodne predpise.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 24

(24) Ta direktiva predstavlja, v tolikšni meri, 
v kolikor se uporablja za državljane tretjih 
držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo
več pogojev vstopa v skladu s Konvencijo o 
izvajanju Schengenskega sporazuma, zakon, 
ki razvija schengenski pravni red ali je z 
njim drugače povezan v smislu člena 3(2) 

(24) Ta direktiva predstavlja, v tolikšni meri, 
v kolikor se uporablja za državljane tretjih 
držav, ki ne izpolnjujejo pogojev vstopa v 
skladu s Konvencijo o izvajanju 
Schengenskega sporazuma, zakon, ki razvija 
schengenski pravni red ali je z njim drugače 
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Akta o pristopu, povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu,

Or. it

Obrazložitev

Pri izvajanju skupnih standardov glede politike vračanja je treba sprejeti različne določbe za 
posameznike, ki vstopijo na ozemlje EU prvič, in tiste, ki jim je ena od držav članic v 
preteklosti podelila dovoljenje za bivanje ali kako obliko humanitarne zaščite. V ta namen bi 
bilo treba predvideti posebno direktivo za državljane tretjih držav, ki so v preteklosti imeli 
dovoljenje za bivanje ali bili deležni oblik humanitarne zaščite.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 68
Člen 1

Ta direktiva določa skupne standarde in 
postopke za uporabo v državah članicah za 
vračanje državljanov tretjih držav, ki 
nezakonito prebivajo v EU, v skladu s 
temeljnimi pravicami kot splošnimi načeli 
prava Skupnosti in mednarodnega prava, 
vključno z obveznostmi, ki se nanašajo na 
zaščito beguncev in človekove pravice.

Ta direktiva, ki bo začela veljati po določitvi 
zakonodaje Skupnosti o zakoniti in 
ekonomski migraciji, določa skupne 
standarde in postopke za uporabo v državah 
članicah za vračanje državljanov tretjih 
držav, ki nezakonito prebivajo v EU, v 
skladu s temeljnimi pravicami kot splošnimi 
načeli prava Skupnosti in mednarodnega 
prava, vključno z obveznostmi, ki se 
nanašajo na zaščito beguncev in človekove 
pravice, in z obveznostmi, ki izhajajo iz 
univerzalnosti prava brez razlikovanja med 
državljani Unije in državljani tretjih držav.

Or. it

Obrazložitev

Preden sprejme evropsko politiko o vračanju, mora Evropska unija pripraviti zakonodajni 
okvir za urejanje zakonitih poti vstopa na evropsko ozemlje.  Predpostavka za izvajanje 
določb te direktive mora biti enakost obravnave državljanov Skupnosti in državljanov drugih 
držav. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 69
Člen 2, odstavek 1
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1. Ta direktiva se uporablja za državljane 
tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na 
ozemlju države članice, 

1. Ta direktiva se uporablja za državljane 
tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na 
ozemlju države članice, ki ne izpolnjujejo 
pogojev vstopa, določenih v členu 5 
Konvencije o izvajanju Schengenskega 
sporazuma.

(a) ki ne ali ki ne izpolnjujejo več pogojev 
vstopa, določenih v členu 5 Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma, ali 
b) ki drugače nezakonito prebivajo na 
ozemlju države članice.

Or. it

Obrazložitev

Pri izvajanju skupnih standardov glede politike vračanja je treba sprejeti različne določbe za 
posameznike, ki vstopijo na ozemlje EU prvič, in tiste, ki jim je ena od držav članic v 
preteklosti podelila dovoljenje za bivanje ali kako obliko humanitarne zaščite. V ta namen bi 
bilo treba predvideti posebno direktivo za državljane tretjih držav, ki so v preteklosti imeli 
dovoljenje za bivanje ali bili deležni oblik humanitarne zaščite.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 70
Člen 2, odstavek 2

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
uporabijo te direktive za državljane tretjih 
držav, za katere se je zavrnil vstop na 
tranzitno območje države članice. Vendar 
morajo zagotoviti, da obravnava in raven 
zaščite takšnih državljanov tretjih držav 
nista manj ugodni, kot sta določeni v členih 
8, 10, 13 in 15.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Trenutno opredelitev "tranzitno območje" države članice ne obstaja. Zato je bolje, da se v 
direktivo ne vključi specifičnih določb. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 71
Člen 2, odstavek 2

Države članice se lahko odločijo, da ne 
uporabijo te direktive za državljane tretjih 
držav, za katere se je zavrnil vstop na 
tranzitno območje države članice. Vendar 
morajo zagotoviti, da obravnava in raven 
zaščite takšnih državljanov tretjih držav 
nista manj ugodni, kot sta določeni v členih 
8, 10, 13 in 15. 

črtano 

Or. sl

Obrazložitev

Zavrnitev vstopa je že določena v 13. členu Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek 
meja (Zakonik o schengenskih mejah). Možnost uporabe določil te direktive za potnike v 
tranzitnem prostoru, je tudi v nasprotju z določili 26. člena Konvencije o izvajanju 
schengenskega sporazuma, ki določa obveznosti prevoznikov, da prevzamejo odgovornost za 
državljane tretjih držav, ki so bili zavrnjeni in jim nalaga dolžnost, da jih vrne v tretjo državo, 
od koder jih je pripeljal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 72
Člen 2, odstavek 2

2. Države članice se lahko odločijo, da ne
uporabijo te direktive za državljane tretjih 
držav, za katere se je zavrnil vstop na 
tranzitno območje države članice. Vendar 
morajo zagotoviti, da obravnava in raven 
zaščite takšnih državljanov tretjih držav 
nista manj ugodni, kot sta določeni v členih 
8, 10, 13 in 15.

2. Države članice uporabijo to direktivo za 
državljane tretjih držav, za katere se je 
zavrnil vstop na tranzitno območje države 
članice. Zagotovijo, da obravnava in raven 
zaščite takšnih državljanov tretjih držav 
nista manj ugodni, kot sta določeni v členih 
8, 10, 13 in 15.

Or. en

Obrazložitev

Tranzitna območja so tam, kamor pride največ ljudi in zaprosi za azil, zato bi morala ta 
direktiva zajemati tranzitna območja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 73
Člen 2, odstavek 3, črka b a (novo)

ba) ki uživajo ali so uživali humanitarno 
zaščito;

Or. it

Obrazložitev

Zaradi posebnih razmer, povezanih s temi posamezniki, bi jih bilo treba izločiti iz področja 
delovanja direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 74
Člen 2, odstavek 3, črka b b (novo)

bb) ki so v zadnjih 5 letih izkoristili vsaj eno 
dovoljenje za bivanje;

Or. it

Obrazložitev

Zaradi posebnih razmer, povezanih s temi posamezniki, bi jih bilo treba izločiti iz področja 
delovanja direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 75
Člen 2, odstavek 3, črka b c (novo)

b c) ki so začeli postopek legalizacije 
statusa; 

Or. it

Obrazložitev

Zaradi posebnih razmer, povezanih s temi posamezniki, bi jih bilo treba izločiti iz področja 
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delovanja direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 76
Člen 2, odstavek 3, črka b d (novo)

bd) ki so mladoletni;

Or. it

Obrazložitev

Zaradi posebnih razmer, povezanih s temi posamezniki, bi jih bilo treba izločiti iz področja 
delovanja direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 77
Člen 2, odstavek 3, črka b e (novo)

be) ki morajo kljub doseženi polnoletnosti 
zaradi študija podaljšati svoje bivanje na 
ozemlju države članice;

Or. it

Obrazložitev

Zaradi posebnih razmer, povezanih s temi posamezniki, bi jih bilo treba izločiti iz področja 
delovanja direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 78
Člen 2, odstavek 3, črka b f (novo)

bf) ki so starši vzdrževanih otrok;

Or. it
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Obrazložitev

Zaradi posebnih razmer, povezanih s temi posamezniki, bi jih bilo treba izločiti iz področja 
delovanja direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 79
Člen 2, odstavek 3, črka b g (novo)

bg) ki lahko kljub nezakonitemu bivanju 
pokažejo, da so dobro integrirani; 

Or. it

Obrazložitev

Zaradi posebnih razmer, povezanih s temi posamezniki, bi jih bilo treba izločiti iz področja 
delovanja direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 80
Člen 2, odstavek 3, črka b h (novo)

bh) ki jih je vsrkal nezakoniti trg dela in se 
pritožijo nad nezakonitimi razmerami, za 
katere so krivi njihovi delodajalci; 

Or. it

Obrazložitev

Zaradi posebnih razmer, povezanih s temi posamezniki, bi jih bilo treba izločiti iz področja 
delovanja direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 81
Člen 2, odstavek 3, črka b i (novo)

bi) ki so jih bili po obdobju nezakonitega 
bivanja delodajalci pripravljeni zakonito 
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zaposliti. 

Or. it

Obrazložitev

Zaradi posebnih razmer, povezanih s temi posamezniki, bi jih bilo treba izločiti iz področja 
delovanja direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 82
Člen 3, črka b

b) „nezakonito bivanje“: pomeni prisotnost 
državljana tretje države na ozemlju države
članice, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več
pogojev za bivanje ali prebivališče v zadevni 
državi članici;

b) „nezakonito bivanje“: pomeni prisotnost 
državljana tretje države na ozemlju države 
članice, ki ne izpolnjuje pogojev za bivanje 
ali prebivališče v zadevni državi članici;

Or. it

Obrazložitev

Pri izvajanju skupnih standardov glede politike vračanja je treba sprejeti različne določbe za 
posameznike, ki vstopijo na ozemlje EU prvič, in tiste, ki jim je ena od držav članic v 
preteklosti podelila dovoljenje za bivanje ali kako obliko humanitarne zaščite. V ta namen bi 
bilo treba predvideti posebno direktivo za državljane tretjih držav, ki so v preteklosti imeli 
dovoljenje za bivanje ali bili deležni oblik humanitarne zaščite.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 83
Člen 3, črka c

c) „vrnitev“ pomeni proces vračanja v 
državo izvora, tranzita ali drugo tretjo 
državo zadevne osebe, naj bo prostovoljno 
ali prisilno;

c) „vrnitev“ pomeni proces vračanja v 
državo izvora ali državo tranzita, kjer ima 
državljan tretje države trdne družinske vezi 
in za katero je dal zavestno privolitev, naj 
bo vračanje prostovoljno ali prisilno;

Or. fr
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Obrazložitev

Pojem vračanja mora izključiti možnost vračanja v države, kjer osebe niso prej nikoli 
prebivale oziroma nimajo s temi državami nobenih posebnih vezi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 84
Člen 3, črka c

„vrnitev“ pomeni proces vračanja v državo 
izvora, tranzita ali drugo tretjo državo
zadevne osebe, naj bo prostovoljno ali 
prisilno;

„vrnitev“ pomeni proces vračanja v državo 
izvora zadevne osebe, naj bo prostovoljno 
ali prisilno;

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije upošteva zdravstveno stanje migrantov le v smislu zagotavljanja, da ti ne 
umrejo na poti v svojo državo izvora. Poudariti je treba, da zdravstvena vprašanja ne bi 
smela biti odvisna od nobenih novonastalih stroškov. Zdravje in življenja obolelih migrantov 
ne bi smela biti ogrožena zaradi upravnega postopka. Zato je cilj tega predloga zagotoviti 
ustrezno zdravstveno oskrbo v primerih hude bolezni še pred začetkom postopka vračanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 85
Člen 3, črka c

c) „vrnitev“: pomeni proces vračanja v 
državo izvora, tranzita ali drugo tretjo 
državo zadevne osebe, naj bo prostovoljno 
ali prisilno;

c) „vrnitev“: pomeni proces vračanja 
izključno v državo izvora;

Or. it

Obrazložitev

Ugledne študije na tem področju kažejo, da pomeni strokovni pojem "vračanje v domovino" 
(ital. rimpatrio - repatriacija, op. prev.) lahko le vračanje v izvorno državo. Kasnejša  
izkrivljanja  pomena te besede niso v skladu z izvorno definicijo "repatriacije".
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 86
Člen 3, črka d

d) „odločitev o vrnitvi“: pomeni upravno ali 
sodno odločbo ali zakon, ki navaja ali 
opredeljuje, da je bivanje državljana tretje 
države nezakonito in zavezuje k vrnitvi;

d) „odločitev o vrnitvi“: pomeni sodno
odločbo, ki navaja ali opredeljuje, da je 
bivanje državljana tretje države nezakonito 
in zavezuje k vrnitvi; 

Or. it

Obrazložitev

Odločitev o vrnitvi lahko sprejme le sodišče. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 87
Člen 3, črka f

f) „odredba o odstranitvi“: pomeni upravno 
ali sodno odločbo ali zakon, ki odreja 
odstranitev;

f) „odredba o odstranitvi“: pomeni sodno
odločitev, ki odreja odstranitev;

Or. it

Obrazložitev

Odredbo o odstranitvi lahko sprejme le sodišče. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 88
Člen 3, črka g

(g) „prepoved ponovnega vstopa“ pomeni 
upravno ali sodno odločbo ali zakon, ki 
preprečuje ponovni vstop na ozemlje držav 
članic za določeno obdobje.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

„Prepoved ponovnega vstopa“ bi bilo treba na splošno odpraviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 89
Člen 3, črka g

(g) „prepoved ponovnega vstopa“ pomeni 
upravno ali sodno odločbo ali zakon, ki 
preprečuje ponovni vstop na ozemlje držav 
članic za določeno obdobje.

(g) „prepoved ponovnega vstopa“ pomeni 
upravno ali sodno odločbo ali zakon, ki 
državljanom tretjih držav, ki ogrožajo javni 
red, preprečuje ponovni vstop na ozemlje 
držav članic za določeno obdobje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 90
Člen 3, črka g

g) „prepoved ponovnega vstopa“: pomeni 
upravno ali sodno odločbo ali zakon, ki 
preprečuje ponovni vstop na ozemlje držav 
članic za določeno obdobje. 

g) „prepoved ponovnega vstopa“: pomeni 
sodno odločitev, ki preprečuje ponovni 
vstop na ozemlje držav članic za določeno 
obdobje.

Or. it

Obrazložitev

Odločitev o prepovedi ponovnega vstopa lahko sprejme le sodišče. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 91
Člen 3, črka g a (novo)

g a) „tveganje pobega“ pomeni odločitev 
vsake vrste, ki jo ob upoštevanju, da obstaja 
tveganje pobega, po individualni oceni izda 
upravni ali sodni organ zoper državljana 
tretje države, za katerega velja odločitev o 
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vrnitvi ali odredba o odstranitvi, če se 
ugotovi, da je odgovoren za njeno 
neizvršitev. Odločitev mora temeljiti na 
objektivnih merilih, opredeljenih z 
zakonodajo; 

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se nujno, da podamo natančno opredelitev pojma „tveganja pobega“, da bi na ta način 
preprečili nepravilna tolmačenja in zagotovili, da bodo dejansko zbrani vsi pogoji, ki bi lahko 
prispevali h prostovoljnemu vračanju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 92
Člen 3, črka g b (novo)

g b) „pridržanje“ pomeni dejstvo, da se 
državljana tretje države, ki je predmet 
prisilnega vračanja, pridrži, načeloma v 
specializiranih objektih za pridržanje, s 
ciljem pripraviti njegovo odstranitev; 
trajanje pridržanja mora biti kar se da 
kratiko;

Or. fr

Obrazložitev

Pridržanje do odstanitve mora biti natančno opredeljeno, ker gre za ukrep, ki posega v 
pravico do svobode, zato je prav, da preprečimo možna netočna tolmačenja. Pridržanje je 
upravičeno zgolj kot kar najhitrejša priprava na odstranitev v primeru prisilnega vračanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 93
Člen 3, črka g c (novo)

g c) „tranzitno območje“ pomeni območje 
med točko vkrcanja in točko izkrcanja na 
ozemlju določene države članice in na 
kontrolnih točkah za vstop na ozemlje 
oziroma za izstop z njega; območje nima 
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ekstrateritorialnega statusa; za to območje 
se uporablja člen 5.1 evropske konvencije o 
človekovih pravicah; 

Or. fr

Obrazložitev

Četudi se jamstva iz direktive ne uporabljajo za območja tranzita, morajo države članice 
zagotoviti spoštovanje evropske konvencije o človekovih pravicah, v enaki meri, kot je to 
predvideno za člene 5, 6, 12 in 14 predloga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 94
Člen 3, črka g d (novo)

g d) „ranljive osebe“ pomeni mladoletnike, 
mladoletnike brez spremstva, invalidne 
osebe, starejše ljudi, nosečnice, 
samohranilce z mladoletnimi otroki in 
osebe, ki so bile izpostavljene mučenju, 
posilstvu ali drugim resnim oblikam 
psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja.

Or. fr

Obrazložitev

Prav je, da se določilom predloga doda opredelitev pojma „ranljivih oseb“. Tukaj je povzeta 
opredelitev iz člena 17.1 Direktive Sveta 2003/9/ES o minimalnih standardih za sprejem 
prosilcev za azil.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 95
Člen 3, črka g a (novo)

(g a) „pridržanje“ pomeni omejitev 
prostosti državljanov tretjih držav, proti 
katerim je bila izdana odredba o odstranitvi 
in v zvezi z njimi obstajajo resni razlogi, 
zaradi katerih bi lahko verjeli, da obstaja 
tveganje pobega. 
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 96
Člen 3, črka g a (novo)

(ga) „začasna omejitev prostosti“ kot 
instrument zagotavljanja izvrševanja 
zakonov pomeni začasno pridržanje 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav, za katere velja odredbo o odstranitvi, 
v prostorih za začasno omejitev prostosti, 
da se prepreči njihov pobeg med pripravami 
na njihovo odstranitev; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 97
Člen 3, črka g b (novo)

(ga) „začasna omejitev prostosti“ kot 
instrument zagotavljanja izvrševanja 
zakonov pomeni začasno pridržanje 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav, za katere velja odredbo o odstranitvi, 
v prostorih za začasno omejitev prostosti, 
da se prepreči njihov pobeg med pripravami 
na njihovo odstranitev; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 98
Člen 3, črka g c (novo)

(gc) „ranljive osebe“ pomeni še posebej 
mladoletnike, invalidne osebe, bolne osebe, 
nosečnice.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 99
Člen 4, naslov

Ugodnejše določbe Predhodne in ugodnejše določbe  

Or. sl

Obrazložitev

Dvostranski sporazumi o poenostavitvi postopkov obravnavanja tujcev, ki nezakonito 
prehajajo državno mejo med državama podpisnicama, predstavljajo pogoje za enostavnejše, 
hitrejše in učinkovitejše obravnavanje primerov nezakonitega prehajanja državne meje. S 
tem, ko na podlagi medsebojnega zaupanja in dobrega sodelovanja podpisnici priznavata 
zakonite postopke v eni državi, so tudi postopki za državljane tretjih držav, ki nezakonito 
prehajajo državno mejo, bolj humani. To se najbolj pokaže pri času omejitve gibanja, ki traja 
v času administrativnih postopkov. Pri tem pa je zelo pomembna tudi učinkovitost postopkov, 
ki bi se z vsemi določbami predloga direktive, bistveno poslabšala. Tudi če bi bili sprejeti vsi 
predlogi sprememb členov, ki se nanašajo na odločitev o vrnitvi, bi bilo zaradi 
administrativnih zahtev predloga direktive, izvajanje bilateralnih sporazumov ohromljeno, če 
ne celo onemogočeno..

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 100
Člen 4, odstavek 1

1. Ta direktiva ne posega v ugodnejše
določbe:

1. Ta direktiva ne posega v predhodno
sklenjene in veljavne določbe:

Or. sl

Obrazložitev

Dvostranski sporazumi o poenostavitvi postopkov obravnavanja tujcev, ki nezakonito 
prehajajo državno mejo med državama podpisnicama, predstavljajo pogoje za enostavnejše, 
hitrejše in učinkovitejše obravnavanje primerov nezakonitega prehajanja državne meje. S 
tem, ko na podlagi medsebojnega zaupanja in dobrega sodelovanja podpisnici priznavata 
zakonite postopke v eni državi, so tudi postopki za državljane tretjih držav, ki nezakonito 
prehajajo državno mejo, bolj humani. To se najbolj pokaže pri času omejitve gibanja, ki traja 
v času administrativnih postopkov. Pri tem pa je zelo pomembna tudi učinkovitost postopkov, 
ki bi se z vsemi določbami predloga direktive, bistveno poslabšala. Tudi če bi bili sprejeti vsi 
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predlogi sprememb členov, ki se nanašajo na odločitev o vrnitvi, bi bilo zaradi 
administrativnih zahtev predloga direktive, izvajanje bilateralnih sporazumov ohromljeno, če 
ne celo onemogočeno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 101
Člen 4, odstavek 1

1. Ta direktiva ne posega v ugodnejše
določbe: 

1. Ta direktiva razveljavlja vse določbe:

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 102
Člen 5

Pri izvajanju te direktive države članice 
upoštevajo naravo in trdnost družinskih 
razmerij državljanov tretje države, trajanje 
njihovega bivanja v državi članici ter obstoj 
družinskih, kulturnih in socialnih vezi z 
njihovo državo izvora. Upoštevajo tudi 
največje koristi otroka v skladu s 
Konvencijo Združenih narodov o otrokovih 
pravicah iz leta 1989.

V skladu s členom 8 Evropske konvencije o 
človekovih pravicah države članice pri
izvajanju te direktive upoštevajo naravo in 
trdnost družinskih razmerij državljanov 
tretje države, trajanje njihovega bivanja v 
državi članici ter obstoj družinskih, kulturnih 
in socialnih vezi z njihovo državo izvora. 
Spoštujejo tudi največje koristi otroka v 
skladu s Konvencijo Združenih narodov o 
otrokovih pravicah iz leta 1989.

Or. fr

Obrazložitev

Če govorimo o spoštovanju načela "največjih koristi otroka", potem otrok ne bi smel nikoli 
biti predmet postopka odstranitve, kot to določa člen 3 Konvencije Združenih narodov o 
otrokovih pravicah. Če se ugotovi, da je vračanje otrok v državo izvora najustreznejše, potem 
bi moralo potekati v okviru ločenega postopka in v vsakem primeru brez pridržanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Adeline Hazan in Martine Roure

Predlog spremembe 103
Člen 5, odstavek 1 (novo)
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Za upoštevanje načela največjih koristi 
otroka države članice predvidijo, da 
mladoletni otroci niso nikoli predmet 
odstranitve ali zaprtja.
Družine z enim ali več mladoletnimi otroki 
ne smejo nikoli biti predmet ukrepa zaprtja; 
spodbujati je treba alternativne rešitve 
namesto pridržanja.

Or. fr

Obrazložitev

Velja načelo, da se mladoletnikov ne sme pripreti ali odstaniti s silo. Tujec, ki izjavi, da je 
mladoleten, se mora obravnavati kot tak, vse dokler ni dokazano nasprotno. Njegovo 
mladoletnost se lahko izpodbija le s pravosodnim sklepom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 104
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

Ob uporabi te direktive države članice 
ustrezno upoštevajo najbolj ranljive 
družbene skupine in vzamejo v obzir 
različne dejavnike, ko so starost, telesno in 
duševno zdravje ter spol. 

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 105
Člen 6, odstavek 1

1. Države članice izdajo odločitev o vrnitvi 
vsakemu državljanu tretje države, ki 
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju.

1. Države članice izdajo odločitev o vrnitvi 
državljanom  tretjih držav, ki bivajo 
nezakonito in ki po odločitvi sodnega 
organa ne izpolnjujejo zahtev v zvezi s 
področjem uporabe iz člena 2 te direktive.

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 106
Člen 6, odstavek 1

1. Države članice izdajo odločitev o vrnitvi 
vsakemu državljanu tretje države, ki 
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju.

1. Države članice izdajo odločitev o vrnitvi 
vsakemu državljanu tretje države, ki ne 
izpolnjujejo več pogojev vstopa, določenih v 
členu 5 Zakonika o schengenskih mejah.

Or. sl

Obrazložitev

Določila tega člena ne bi smela veljati za vse državljane tretjih držav, ki so nezakonito 
vstopili v države članice, ker onemogoča učinkovito vračanje. Ima pa to smisel za državljane 
tretjih držav, ki so zakonito vstopili na območje držav članic in je niso zapustili v določenem 
roku. S tem se ohranja t.i. dvostopenjski pristop obravnavanja nezakonitega priseljevanja, kot 
ga opredeljuje predlog direktive. Med seboj samo razdeli kategorije državljanov tretjih držav, 
zaradi učinkovitih ukrepov zoper nezakonito priseljevanje, čemur je tudi namenjen predlog 
direktive. V kolikor bi še naprej opredeljevali možnost držav članic, da izdajajo Odločitev o 
vrnitvi vsem tujcem, ki nezakonito vstopijo in bivajo na ozemlju držav članic, ne spreminjamo 
dosedanjih razlik v nacionalnih zakonodajah. Nekatere države članice namreč izdajajo takšne 
odločitve o prostovoljni vrnitvi, medtem ko druge ne, kar pa predstavlja velik "pull faktor" 
tudi za države članice, ki tega ne predvidevajo, saj želijo državljani tretjih držav nekako priti 
do držav članic, kjer imajo prosto svobodo gibanja, kljub ugotovljenem statusu nezakonitega 
priseljenca.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 107
Člen 6, odstavek 1

1. Države članice izdajo odločitev o vrnitvi 
vsakemu državljanu tretje države, ki 
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju.

1. Države članice lahko izdajo odločitev o 
vrnitvi vsakemu državljanu tretje države, ki 
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju.

Or. fr

Obrazložitev

Odločitev o vrnitvi ne sme biti nekaj sistematičnega. Upoštevati se mora postopek 
individualne ocene za vsako osebo v skladu z načelom pravice do nevračanja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 108
Člen 6, odstavek 1

1. Države članice izdajo odločitev o vrnitvi 
vsakemu državljanu tretje države, ki 
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju.

1. Države članice lahko izdajo odločitev o 
vrnitvi vsakemu državljanu tretje države, ki 
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o vrnitvi nikoli ni obvezna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 109
Člen 6, odstavek 2

2. Odločitev o vrnitvi omogoča ustrezno 
obdobje do štirih tednov za prostovoljni 
odhod, razen če obstajajo razlogi, zaradi 
katerih bi lahko verjeli, da lahko zadevna 
oseba v takšnem obdobju pobegne. V tem 
obdobju se lahko naložijo določene 
obveznosti, ki so namenjene preprečevanju 
tveganja pobega, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu.

2. Odločitev o vrnitvi omogoča ustrezno 
obdobje do desetih tednov za prostovoljni 
odhod. V tem obdobju se lahko naložijo 
določene obveznosti, kot so redno javljanje 
organom ali obveznost zadrževanja na 
mestu, ki ga izbere državljan tretje države.

Or. it

Obrazložitev

Če je treba spodbujati prostovoljno vračanje, kot to izhaja iz usmeritev Komisije, se zdi 
podaljšanje roka za prostovoljno vrnitev na deset tednov bolj realno za dosego tega cilja. 
Poleg tega ni enotne opredelitve tveganja pobega. Zaradi tega je treba ta pojem izključiti iz 
zasnove te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Adeline Hazan in Martine Roure

Predlog spremembe 110
Člen 6, odstavek 2
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2. Odločitev o vrnitvi omogoča ustrezno 
obdobje do štirih tednov za prostovoljni 
odhod, razen če obstajajo razlogi, zaradi 
katerih bi lahko verjeli, da lahko zadevna 
oseba v takšnem obdobju pobegne. V tem 
obdobju se lahko naložijo določene 
obveznosti, ki so namenjene preprečevanju 
tveganja pobega, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu. 

2. Odločitev o vrnitvi omogoča ustrezno 
obdobje vsaj štirih tednov za prostovoljni 
odhod, razen če pristojni sodni ali upravni 
organ razpolaga z objektivnimi razlogi, 
zaradi katerih bi lahko verjeli, da lahko 
zadevna oseba v takšnem obdobju pobegne. 
V tem obdobju se lahko naložijo določene 
obveznosti, ki so namenjene preprečevanju 
tveganja pobega, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu. 

Or. fr

Obrazložitev

Obdobje štirih tednov je prekratko, da bi se državljani tretjih držav lahko praktično in 
psihološko pripravili na prostovoljno vrnitev v državo, ki so jo zapustili v upanju na boljšo 
prihodnost.
Prostovoljno vračanje mora biti prednostni cilj, zato mora biti odložitev možnosti 
prostovoljne vrnitve zaradi suma možnega pobega omejena z objektivno odločitvijo pristojnih 
sodnih ali upravnih organov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 111
Člen 6, odstavek 2 a (novo)

(2a) Države članice lahko po potrebi 
podaljšajo obdobje prostovoljnega odhoda.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države izvora sodelujejo bolje kot druge.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 112
Člen 6, odstavek 2 a (novo)

2 a. Tveganje pobega se ne dokaže zgolj na 
osnovi dejstva, da državljan tretje države 
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nezakonito prebiva na ozemlju določene 
države članice.

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga je izpostaviti, da samo dejstvo, da nekdo nezakonito biva na ozemlju 
določene države članice, ne sme biti takoj razumljeno kot dokaz, češ da obstaja tveganje 
pobega. Takšen pristop bi pomenil nedopustno domnevno krivdo in bi bil v nasprotju s 
členom 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 113
Člen 6, odstavek 2 b (novo)

2b. Države članice državljanom tretjih 
držav zagotovijo gmotno pomoč in 
svetovanje z namenom spodbujanja 
prostovoljnega vračanja.

Or. fr

Obrazložitev

Do dejanskega odhoda oseb, ki so predmet vračanja, je treba poskrbeti za minimalno 
socialno in ekonomsko pomoč: te osebe ne smejo biti povsem brez sredstev, saj se morajo 
pripraviti na vrnitev v državo, ki so jo morale zapustiti in kamor se bo težko vrniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 114
Člen 6, odstavek 2 c (novo)

2 c. Osebe, za katere pred odločitvijo o 
vrnitvi veljajo ugodnosti iz direktive Sveta 
2003/9/ES, bi morale še naprej koristiti 
ugodnosti iz vseh določb v zvezi s pogoji 
sprejema, do katerih so bile upravičene na 
osnovi direktive.

Or. fr
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Obrazložitev

Predlog spremembe je podoben predlogoma sprememb 112 in 113 s ciljem spodbuditi 
prostovoljno vračanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 115
Člen 6, odstavek 3

3. Odločitev o vrnitvi se izda kot ločen 
zakon ali odločba, ali pa skupaj z odredbo o 
odstranitvi. 

3. Odločitev o vrnitvi se izda kot odločba , 
ki je ločena od odredbe o odstranitvi.

Or. it

Obrazložitev

Odločitev o vrnitvi in odredbo o odstranitvi je treba sprejeti ločeno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 116
Člen 6, odstavek 3

3. Odločitev o vrnitvi se izda kot ločen 
zakon ali odločba, ali pa skupaj z odredbo o 
odstranitvi.

3. Odločitev o vrnitvi se izda kot zakon ali 
odločba, ločeno od odredbe o odstranitvi.

Or. fr

Obrazložitev

Če je prostovoljno vračanje prednostna naloga, potem je prav, da se predvideni postopek 
opravi v dveh korakih in ne istočasno, saj bi bilo to v nasprotju s spodbujanjem 
prostovoljnega vračanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 117
Člen 6, odstavek 4

4. Če za države članice veljajo obveznosti, 4. Če za države članice veljajo obveznosti, 
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ki izhajajo iz temeljnih pravic, ki izvirajo 
zlasti iz Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, kot je pravica do nevračanja, 
pravica do izobraževanja in pravica do 
enotnosti družine, se odločitev o vrnitvi ne 
izda. Če je bila odločitev o vrnitvi že izdana, 
se prekliče.

ki izhajajo iz temeljnih pravic, ki izvirajo 
zlasti iz Ženevske konvencije o statusu 
beguncev, Konvencije Združenih narodov 
proti mučenju, Konvencije o otrokovih 
pravicah, Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, kot je pravica do nevračanja, 
pravica do izobraževanja in pravica do 
enotnosti družine, se odločitev o vrnitvi ne 
izda. Če je bila odločitev o vrnitvi že izdana, 
se prekliče.

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se koristno in potrebno, da se doda sklic na še tri konvencije in na ta način opredeli, 
kakšna zaščita temeljnih pravic je predvidena v določbah glede vračanja poleg referenc, ki so 
navedene v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Giusto Catania in Vittorio Agnoletto

Predlog spremembe 118
Člen 6, odstavek 4

4. Če za države članice veljajo obveznosti, 
ki izhajajo iz temeljnih pravic, ki izvirajo 
zlasti iz Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, kot je pravica do nevračanja, 
pravica do izobraževanja in pravica do 
enotnosti družine, se odločitev o vrnitvi ne 
izda. Če je bila odločitev o vrnitvi že izdana, 
se prekliče.

4. Če za države članice veljajo obveznosti, 
ki izhajajo iz temeljnih pravic, ki izvirajo 
zlasti iz Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, iz ženevske konvencije o statusu 
beguncev, iz mednarodne konvencije proti 
mučenju ter iz mednarodne konvencije o 
otrokovih pravicah, kot je pravica do 
nevračanja, pravica do izobraževanja, 
pravica do zdravljenja v primeru hudih 
bolezni in pravica do enotnosti družine, se 
odločitev o vrnitvi ne izda. Če je bila 
odločitev o vrnitvi že izdana, se prekliče.

Or. it

Obrazložitev

Bolj natančna določitev je nujna za popolnost besedila.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Patrick Gaubert

Predlog spremembe 119
Člen 6, odstavek 5

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za 
bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki zaradi 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov omogoča pravico do bivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločitev o vrnitvi ne izda, če pa 
je že bila izdana, se prekliče. 

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za 
bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki zaradi 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov omogoča pravico do bivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju.

Za hudo bolne osebe, katerih bolezen je 
potrjena s strokovnim mnenjem 
zapriseženega zdravnika oziroma 
zdravnika, ki so ga imenovali pristojni 
nacionalni organi, države članice izdajo 
nevezano dovoljenje za bivanje ali drugo 
dovoljenje, ki predstavlja pravico do 
bivanja in omogoča dostop do zdravstvene 
oskrbe, razen če je dokazano, da ta oseba 
lahko do zdravstvene oskrbe dostopa v svoji 
državi izvora.
V tem primeru se odločitev o vrnitvi ne izda, 
če pa je že bila izdana, se prekliče. 
Države članice obvestijo o vsakem umiku 
preko vzajemnega informacijskega 
mehanizma, predvidenega v Sklepu Sveta 
.../.../ES o vzpostavitvi vzajemnega 
informacijska postopka v zvezi z ukrepi 
držav članic na področju azila in 
priseljevanja.

Or. fr

Obrazložitev

Če uradni zdravstveni organ dokaže, da je določena oseba hudo bolna in ne bo deležna 
ustrezne zdravstvene oskrbe v lastni državi izvora, potem se ne sme sprejeti nikakršna 
odločitev o njeni vrnitvi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Adeline Hazan in Martine Roure

Predlog spremembe 120
Člen 6, odstavek 5
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5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za 
bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki zaradi 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov omogoča pravico do bivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločitev o vrnitvi ne izda, če pa 
je že bila izdana, se prekliče.

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za 
bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki zaradi 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov omogoča pravico do bivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. Za hudo 
bolne osebe države članice izdajo 
dovoljenje za bivanje ali drugo dovoljenje, 
ki predstavlja pravico do bivanja, in tako 
omogočijo dostop do zdravstvene oskrbe, 
razen če je dokazano, da ta oseba lahko 
dobi ustrezno zdravstveno oskrbo v državi 
vračanja. V tem primeru se odločitev o 
vrnitvi ne izda, če pa je že bila izdana, se 
prekliče.

Or. fr

Obrazložitev

Nezakoniti priseljenci, ki so vrnjeni v njihovo državo in zaradi zemljepisnih ali finančnih 
razlogov ne morejo dobiti ustreznega zdravljanja za svoje bolezni, so obsojeni na gotovo smrt 
ali druge hude posledice. To je v nasprotju s spoštovanjem človekovih pravic in vrednotami 
Evropske unije. Zato je v postopku možnega vračanja treba posebno pozornost nameniti 
položaju bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 121
Člen 6, odstavek 5

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za 
bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki zaradi 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov omogoča pravico do bivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločitev o vrnitvi ne izda, če pa 
je že bila izdana, se prekliče.  

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za 
bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki zaradi 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov omogoča pravico do bivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. Države 
članice lahko osebi s hudo boleznijo izdajo 
nevezano dovoljenje za bivanje ali 
drugačno dovoljenje, ki podeljuje pravico 
do bivanja, da ji omogočijo ustrezen dostop 
do zdravstvenega varstva, razen, če je 
mogoče dokazati, da zadevna oseba lahko 
dobi ustrezno zdravniško oskrbo in 
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zdravstveno varstvo v svoji državi izvora. V 
tem primeru se odločitev o vrnitvi ne izda, 
če pa je že bila izdana, se prekliče.  

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije upošteva zdravstveno stanje migrantov le v smislu zagotavljanja, da ti ne 
umrejo na poti v svojo državo izvora. Poudariti je treba, da zdravstvena vprašanja ne bi 
smela biti odvisna od nobenih novonastalih stroškov. Zdravje in življenja obolelih migrantov 
ne bi smela biti ogrožena zaradi upravnega postopka. Zato je cilj tega predloga spremembe 
zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo v primerih hude bolezni še pred začetkom postopka 
vračanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 122
Člen 6, odstavek 5

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za 
bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki zaradi 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov omogoča pravico do bivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločitev o vrnitvi ne izda, če pa 
je že bila izdana, se prekliče.

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za 
bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki zaradi 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov omogoča pravico do bivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. Države 
članice izdajo nevezano dovoljenje za 
bivanje ali drugačno dovoljenje, ki 
podeljuje pravico do bivanja, da se omogoči 
ustrezen dostop do zdravstvenega varstva, 
razen, če je mogoče dokazati, da zadevna 
oseba lahko dobi ustrezno zdravniško 
oskrbo in zdravstveno varstvo v svoji državi 
izvora. V tem primeru se odločitev o vrnitvi 
ne izda, če pa je že bila izdana, se prekliče.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana dopolnitev naj bi izključevala tveganje, da bi bilo z odredbo o odstranitvi resno 
ogroženo življenje ljudi.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Giusto Catania in Vittorio Agnoletto

Predlog spremembe 123
Člen 6, odstavek 5

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za 
bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki zaradi 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov omogoča pravico do bivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločitev o vrnitvi ne izda, če pa 
je že bila izdana, se prekliče.

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja za 
bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki zaradi 
sočutja, humanitarnih razlogov, zaradi hude 
bolezni ali drugih razlogov omogoča pravico 
do bivanja državljanu tretje države, ki 
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju. V 
tem primeru se odločitev o vrnitvi ne izda, 
če pa je že bila izdana, se prekliče.

Or. it

Obrazložitev

Na področju uporabe direktive mora biti zaščita pravice do zdravja prednostno obravnavana.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 124
Člen 6, odstavek 5 a (novo)

5a. Države članice zaščitijo žrtve in priče 
trgovine z ljudmi. V tem primeru se 
odločitev o vrnitvi ne izda, če pa je že bila 
izdana, se prekliče, vse dokler žrtve in priče 
trgovine z ljudmi nimajo jamstva, da lahko 
odidejo v državo, kjer bodo na varnem. 
Da bi bilo izvajanje dejavnosti v smislu 
zaščite pravic državljanov tretjih držav za 
države članice preprostejše, bi morala 
Evropska unija predvideti različne 
mehanizme finančne pomoči državam 
članicam.

Or. fr

Obrazložitev

Prav je, da zaščitimo tudi to kategorijo oseb, ki so predmet preganjanja: žrtve in priče 
trgovine z ljudmi ne smejo biti zgolj "uporabljene" za namene kazenskega pregona, ampak 
moramo pred njihovim vračanjem upoštevati tudi razmere v državi, od koder so, in na ta 
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način onemogočiti možne pritiske ali nevarne grožnje, ki bi jih lahko bile deležne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 125
Člen 6, odstavek 6

6. Države članice se vzdržijo izdajanja 
odločitve o vrnitvi, če ima državljan tretje 
države, ki nezakonito prebiva na njihovem 
ozemlju, veljavno dovoljenje za bivanje, ki 
ga je izdala druga država članica, ter se 
zadevna oseba prostovoljno vrne na ozemlje 
zadevne države članice.

6. Države članice se vzdržijo izdajanja 
odločitve o vrnitvi, če ima državljan tretje 
države, ki nezakonito prebiva na njihovem 
ozemlju, veljavno dovoljenje za bivanje, ki 
ga je izdala druga država članica, ter se 
zadevna oseba prostovoljno vrne na ozemlje 
zadevne države članice. Gre za prehodno 
določbo, dokler ne bodo dejavni vsi 
postopki za medsebojno priznavanje 
dovoljenj za bivanje na evropski ravni.

Or. it

Obrazložitev

Preden sprejme evropsko politiko o vračanju, mora Evropska unija pripraviti zakonodajni 
okvir za urejanje zakonitih poti vstopa na evropsko ozemlje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 126
Člen 6, odstavek 8

8. Če je državljan tretje države, ki 
nezakonito prebiva na ozemlju držav članic, 
vključen v še nedokončan postopek za izdajo 
njegovega dovoljenja za bivanje ali katerega 
koli drugega dovoljenja, ki ponuja pravico 
do bivanja, se države članice lahko vzdržijo 
izdajanja odločitve o vrnitvi, dokler se 
postopek ne zaključi.

8. Če je državljan tretje države, ki 
nezakonito prebiva na ozemlju držav članic, 
vključen v še nedokončan postopek za izdajo 
njegovega dovoljenja za bivanje ali katerega 
koli drugega dovoljenja, ki ponuja pravico 
do bivanja, se države članice vzdržijo 
izdajanja odločitve o vrnitvi, dokler se 
postopek ne zaključi.

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se normalno in umestno, da se odločitev o vrnitvi ne izda, dokler ni zaključen postopek v 
zvezi s prošnjo za pridobitev dovoljenja za bivanje ali azil. To naj bi ne bila zgolj možnost, s 
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katero razpolagajo države, ampak prej pravilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 127
Člen 6, odstavek 8

Če je državljan tretje države, ki nezakonito 
prebiva na ozemlju držav članic, vključen v 
še nedokončan postopek za izdajo njegovega 
dovoljenja za bivanje ali katerega koli 
drugega dovoljenja, ki ponuja pravico do 
bivanja, se države članice lahko vzdržijo 
izdajanja odločitve o vrnitvi, dokler se 
postopek ne zaključi.

Če je državljan tretje države, ki nezakonito 
prebiva na ozemlju držav članic, vključen v 
še nedokončan postopek za izdajo njegovega 
dovoljenja za bivanje ali katerega koli 
drugega dovoljenja, ki ponuja pravico do 
bivanja, se države članice vzdržijo izdajanja 
odločitve o vrnitvi, dokler se postopek ne 
zaključi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 128
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice izdajo odredbo o 
odstranitvi, ki se nanaša na državljana tretje 
države, za katerega velja odločitev o vrnitvi, 
če obstaja tveganje pobega ali če obveznost 
glede vračanja ni bila izpolnjena v obdobju 
prostovoljnega odhoda, zagotovljenega v 
skladu s členom 6(2).

1. Države članice izdajo odredbo o 
odstranitvi, ki se nanaša na državljana tretje 
države, za katerega velja odločitev o vrnitvi, 
če imajo pristojne sodne ali upravne oblasti 
po individualni obravnavi objektivne 
razloge za sum, da lahko zadevna oseba 
pobegne, ali če obveznost glede vračanja ni 
bila izpolnjena v obdobju prostovoljnega 
odhoda, zagotovljenega v skladu s členom 
6(2).

Or. fr

Obrazložitev

Sedanja opredelitev daje z zelo nejasnim izrazom „tveganje pobega” državam preveč 
svobode pri tem, ali prekiniti postopek prostovoljnega vračanja. Če namreč želimo verjeti
izraženi volji, da se da prednost prostovoljnemu vračanju, se sme opredelitev „tveganje 
pobega” oblikovati le preko objektivnih in preglednih postopkov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 129
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice izdajo odredbo o 
odstranitvi, ki se nanaša na državljana tretje 
države, za katerega velja odločitev o vrnitvi, 
če obstaja tveganje pobega ali če obveznost 
glede vračanja ni bila izpolnjena v obdobju 
prostovoljnega odhoda, zagotovljenega v 
skladu s členom 6(2).

1. Države članice izdajo odredbo o 
odstranitvi, ki se nanaša na državljana tretje 
države, ki drugače nezakonito vstopijo in 
bivajo na ozemlju držav članic, ali za 
katerega velja odločitev o vrnitvi, če obstaja 
tveganje pobega ali če obveznost glede 
vračanja ni bila izpolnjena v obdobju 
prostovoljnega odhoda, zagotovljenega v 
skladu s členom 6(2).

Or. sl

Obrazložitev

Sprememba besedila smiselno sledi spremembam in razlogom v 6. členu, 1. odstavku, saj 
člena določata dva načina vračanja v matično državo, prostovoljnega in prisilnega.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 130
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice izdajo odredbo o 
odstranitvi, ki se nanaša na državljana tretje 
države, za katerega velja odločitev o vrnitvi, 
če obstaja tveganje pobega ali če obveznost 
glede vračanja ni bila izpolnjena v obdobju 
prostovoljnega odhoda, zagotovljenega v 
skladu s členom 6(2).

1. Države članice izdajo odredbo o 
odstranitvi, ki se nanaša na državljana tretje 
države, za katerega velja odločitev o vrnitvi, 
če obveznost glede vračanja ni bila 
izpolnjena v obdobju prostovoljnega 
odhoda, zagotovljenega v skladu s členom 
6(2).

Or. it

Obrazložitev

Za izvrševanje te direktive je potrebno nekatere stvari natančneje določiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 131
Člen 7, odstavek 2
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2. Odredba o odstranitvi podrobneje določi 
trajanje odložitve, v kateri se izvrši 
odstranitev, in državo vračanja.

2. Odredba o odstranitvi podrobneje določi 
trajanje odložitve, v kateri se izvrši 
odstranitev, vendar le zatem, ko sta bili 
nedvomno ugotovljeni istovetnost in država 
izvora državljana tretje države, ki 
nezakonito prebiva na ozemlju EU.

Or. it

Obrazložitev

Če je treba spodbujati prostovoljno vračanje, kot to izhaja iz usmeritev Komisije, se zdi 
podaljšanje roka za prostovoljno vrnitev na deset tednov realna za dosego tega cilja. Poleg 
tega ni enotne opredelitve tveganja pobega. Zaradi tega je treba ta pojem izključiti iz zasnove 
te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 132
Člen 7, odstavek 3

3. Odredba o odstranitvi se izda kot ločen 
zakon ali odločba, ali pa skupaj z 
odločitvijo o vrnitvi.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Odstavek je odveč.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Adeline Hazan in Martine Roure

Predlog spremembe 133
Člen 7, odstavek 3

3. Odredba o odstranitvi se izda kot ločen 
zakon ali odločba, ali pa skupaj z odločitvijo 
o vrnitvi.

3. Odredba o odstranitvi se izda kot ločen 
zakon ali odločba, potem ko je potekel rok 
za prostovoljen odhod, predviden v odločitvi 
o vrnitvi.

Or. fr
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Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot k predlogu spremembe 14.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 134
Člen 8, odstavek 1

1. Države članice lahko ob upoštevanju 
posebnih okoliščin posameznega primera 
odložijo izvrševanje odločitve o vrnitvi za 
ustrezno obdobje.

1. Države članice morajo ob upoštevanju 
posebnih okoliščin posameznega primera 
odložijo izvrševanje odločitve o vrnitvi za 
ustrezno obdobje.

Or. it

Obrazložitev

Države članice morajo imeti obveznost, da v primerih, ki jih zajema naslednji odstavek, 
odložijo izvršitev odločitve o vrnitvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 135
Člen 8, odstavek 2, črka a

a) nezmožnost državljana tretje države za 
potovanje ali za prevoz v državo vračanja 
zaradi njegovega ali njenega fizičnega ali 
duševnega stanja;

a) nezmožnost državljana tretje države za 
potovanje ali za prevoz v državo vračanja 
zaradi njegovega ali njenega fizičnega ali 
duševnega stanja ali zaradi visoke starosti;

Or. it

Obrazložitev

Odlog izvršitve mora zajeti osebe, ki jih zaradi visoke starosti ni možno vrniti v državo 
vračanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 136
Člen 8, odstavek 2, črka a
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a) nezmožnost državljana tretje države za 
potovanje ali za prevoz v državo vračanja 
zaradi njegovega ali njenega fizičnega ali 
duševnega stanja;

a) nezmožnost državljana tretje države za 
potovanje ali za prevoz v državo vračanja 
zaradi njegovega ali njenega fizičnega ali 
duševnega stanja, in sicer po zdravniškem 
pregledu;

Or. fr

Obrazložitev

Le usposobljen zdravnik lahko poda mnenje, ali je državljan tretje države zaradi fizičnega ali 
duševnega stanja nezmožen potovanja ali prevoza. Takšna odločitev ne more biti le upravna. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Giusto Catania in Vittorio Agnoletto

Predlog spremembe 137
Člen 8, odstavek 2, črka a a (novo)

ab) zdravstveni razlogi, kot je potreba po 
zdravljenju zaradi hudih bolezni, ki bo v 
državi članici bolni osebi nudeno pod 
enakimi pogoji kot državljanom te države;

Or. it

Obrazložitev

Na področju uporabe direktive mora biti zaščita pravice do zdravja prednostna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 138
Člen 8, odstavek 2, črka a a (novo)

(aa) nezmožnost, da se državljanu tretje 
države, ki je hudo bolan, zagotovi dostop do 
učinkovitega in potrebnega zdravljenja v 
državi, v katero naj bi bila oseba vrnjena;

Or. en
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Obrazložitev

Izvršba odločitve o vrnitvi ne sme nikoli ogrožati zdravja državljana tretje države.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 139
Člen 8, odstavek 2, črka c

c) pomanjkanje zagotovila, da se lahko 
mladoletniki brez spremstva po oceni 
razmer, v katere bo mladoletnik vrnjen, na 
kraju odhoda ali prihoda predajo 
družinskemu članu, enakovrednemu 
zastopniku, skrbniku mladoletnika ali 
pristojnemu uradniku države vračanja.

(črtano)

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 8.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 140
Člen 8, odstavek 2, črka c a (novo)

ca) nezmožnost nedvomno ugotoviti 
istovetnost, državljanstvo in državo izvora 
državljana tretje države;

Or. it

Obrazložitev

Treba je biti povsem prepričani o istovetnosti tujca.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 141
Člen 8, odstavek 2, črka c b (novo)
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cb) obstoj objektivnih in subjektivnih 
okoliščin, ki onemogočajo, da bi bil 
državljan tretje države v svoji državi izvora 
sprejet v humanih razmerah in ob 
popolnem spoštovanju temeljnih pravic, v 
skladu z obveznostmi, ki izvirajo iz 
mednarodnega prava.

Or. it

Obrazložitev

Treba je biti povsem prepričani o istovetnosti tujca.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 142
Člen 8, odstavek 2, črka c a (novo)

c a) nezmožnost nacionalnih oblasti, da v 
postopku vračanja določijo državo izvora 
zadevne osebe;

Or. fr

Obrazložitev

V člen predloga je treba vključiti tudi primere oseb brez državljanstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 143
Člen 8, odstavek 2, črka c b (novo)

c b) resni razlogi za sklepanje, da bi 
odstranitev privedla do kolektivnega 
izgona, kar bi bilo v nasprotju s členom 4 
protokola 4 k evropski konvenciji o varstvu 
človekovih pravic, ki prepoveduje kolektivni 
izgon.

Or. fr



PE 378.672v01-00 46/85 AM\630827SL.doc

SL

Obrazložitev

Predlog spremembe poskuša preprečiti vsakršno kršitev človekovih pravic, navedenih v 
evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic, v primerih skupnih odstranitev. Kot 
pravzaprav določa evropska sodna praksa, ki izhaja iz odločitve Evropskega sodišča za 
človekove pravice z dne 5. februarja 2002, ne zadostuje le individualna obravnava položaja 
zadevne osebe, temveč je treba upoštevati način, na katerega se odstranitev izvede (učinek 
objave, večje število zadevnih oseb enake narodnosti, stereotipne odločitve,…) v izogib temu, 
da bi odstranitev privedla do kolektivnega izgona. V primeru dvoma je treba odstranitev 
preložiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 144
Člen 8, odstavek 2, črka c a (novo)

c a) druge izjemne okoliščine

Or. en

Obrazložitev

Seznam bi moral vključevati nepredvidene primere.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 145
Člen 8, odstavek 3

3. Če se izvršba odločitve o vrnitvi ali 
odredbe o odstranitvi odloži, kot je določeno 
v odstavkih 1 in 2, se lahko zadevnemu 
državljanu tretje države naložijo določene 
obveznosti, ki so namenjene preprečevanju 
tveganja pobega, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu.     

3. Če se izvršba odločitve o vrnitvi ali 
odredbe o odstranitvi odloži, kot je določeno 
v odstavkih 1 in 2, se lahko zadevnemu 
državljanu tretje države naložijo določene 
obveznosti, ki so namenjene preprečevanju 
tveganja pobega, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu. Pri 
odločanju o naravi posebnih obveznosti, se 
posebna pozornost nameni izjemnemu 
položaju ranljivih oseb. 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 146
Člen 8, odstavek 3

3. Če se izvršba odločitve o vrnitvi ali 
odredbe o odstranitvi odloži, kot je določeno 
v odstavkih 1 in 2, se lahko zadevnemu 
državljanu tretje države naložijo določene 
obveznosti, ki so namenjene preprečevanju 
tveganja pobega, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu.

3. Če se izvršba odločitve o vrnitvi ali 
odredbe o odstranitvi odloži, kot je določeno 
v odstavkih 1 in 2, se lahko zadevnemu 
državljanu tretje države naložijo določene 
obveznosti, kot so redno javljanje organom 
ali obveznost zadrževanja na določenem 
mestu, ki ga izbere državljan tretje države.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 147
Člen 9

Člen 9

Prepoved ponovnega vstopa

črtano

1. I Odredbe o odstranitvi vsebujejo 
prepoved ponovnega vstopa, ki traja največ 
5 let.

Odločitve o vrnitvi lahko vključujejo takšno 
prepoved ponovnega vstopa.
2. Trajanje prepovedi ponovnega vstopa se 
določi z upoštevanjem vseh ustreznih 
okoliščin posameznega primera in zlasti če:
a) za zadevnega državljana tretje države 
prvič velja odredba o odstranitvi;
b) je za zadevnega državljana tretje države 
že bila izdana več kot ena odredba o 
odstranitvi;
c) je zadevni državljan tretje države vstopil 
v državo članico med prepovedjo 
ponovnega vstopa;
d) zadevni državljan tretje države 
predstavlja grožnjo javnemu redu ali javni 
varnosti. Če zadevni državljan tretje države 
predstavlja resno grožnjo javnemu redu ali 
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javni varnosti, se lahko prepoved 
ponovnega vstopa izda za obdobje, ki 
presega 5 let.
3. Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
prekliče, zlasti ko: 
a) za zadevnega državljana tretje države 
prvič velja odločitev o vrnitvi ali odredba o 
odstranitvi;

b) se je zadevni državljan tretje države spet 
javil konzularnemu predstavništvu države 
članice;
c) je zadevni državljan tretje države povrnil 
vse stroške svojega prejšnjega postopka 
vračanja.
4. Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
odloži izjemoma ali začasno v ustreznih 
posameznih primerih.
5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo brez 
vpliva na pravico do iskanja azila v eni 
izmed držav članic.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 148
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 1

1. Odredbe o odstranitvi vsebujejo prepoved 
ponovnega vstopa, ki traja največ 5 let.

1. Odredbe o odstranitvi lahko po opravljeni 
individualni obravnavi vsebujejo prepoved 
ponovnega vstopa, ki traja največ 5 let.
Odločitve morajo biti obrazložene in se 
nanje lahko pritoži.  

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitev, ki jo predlaga Evropska komisija v tem členu, ni v skladu z načelom 
sorazmernosti, saj gre za sistematično prepoved. S spremembo opredelitve se omeji področje 
uporabe člena ter zagotovi obrazložitev odločitev in možnost pritožbe nanje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 149
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 1

1. Odredbe o odstranitvi vsebujejo prepoved 
ponovnega vstopa, ki traja največ 5 let.

1. Odredbe o odstranitvi lahko vsebujejo 
prepoved ponovnega vstopa, ki traja največ 
5 let.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 150
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 1

1. Odredbe o odstranitvi vsebujejo prepoved 
ponovnega vstopa, ki traja največ 5 let.

1. Odredbe o odstranitvi lahko vsebujejo 
prepoved ponovnega vstopa, ki traja največ 
5 let. 

Or. en

Obrazložitev

Tako odredbe o odstranitvi kot odločitve o vrnitvi lahko vsebujejo prepoved ponovnega 
vstopa, vendar to nikoli ni samodejno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 151
Člen 9, odstavek 1

1. Odredbe o odstranitvi vsebujejo prepoved 
ponovnega vstopa, ki traja največ 5 let. 
Odločitve o vrnitvi lahko vključujejo takšno 
prepoved ponovnega vstopa.

1. Odredbe o odstranitvi lahko vsebujejo 
prepoved ponovnega vstopa, ki traja največ 
5 let ali vse dokler bo državljan tretje države 
lahko dokazal, da lahko zakonito prebiva v 
državi EU. V vsakem primeru pa prepoved 
ponovnega vstopa ne posega v pravico 
vsakega človeka do azila in do drugih oblik 
humanitarne zaščite, v skladu z 
mednarodnim pravom. Odločitve o vrnitvi
lahko vključujejo takšno prepoved 
ponovnega vstopa za obdobje, daljše od 
petih let, izključno v primeru, da obstaja 
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nevarnost za javni red in državno varnost.

Or. it

Obrazložitev

Ta pojasnila so potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 152
Člen 9, odstavek 2, pododstavek 1, točka d in pododstavek 2

(d) zadevni državljan tretje države 
predstavlja grožnjo javnemu redu ali javni 
varnosti.

(d) zadevni državljan tretje države 
predstavlja dokazano grožnjo javnemu 
redu ali javni varnosti.

Če zadevni državljan tretje države 
predstavlja resno grožnjo javnemu redu ali 
javni varnosti, se lahko prepoved 
ponovnega vstopa izda za obdobje, ki 
presega 5 let.

Če zadevni državljan tretje države 
predstavlja dokazano resno grožnjo 
javnemu redu ali javni varnosti, se lahko 
prepoved ponovnega vstopa izda za 
obdobje, ki presega 5 let.

Or. en

Obrazložitev

Prepoved ponovnega vstopa bi morala biti vedno določena na podlagi dokazane grožnje, s 
čimer se izključuje možnost različnih razlag.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 153
Člen 9, odstavek 2, točka d in drugi odstavek

d) zadevni državljan tretje države predstavlja 
grožnjo javnemu redu ali javni varnosti. 

d) zadevni državljan tretje države predstavlja 
grožnjo javnemu redu ali javni varnosti. 

Če zadevni državljan tretje države 
predstavlja resno grožnjo javnemu redu ali 
javni varnosti, se lahko prepoved ponovnega 
vstopa izda za obdobje, ki presega 5 let.

Le če zadevni državljan tretje države 
predstavlja resno grožnjo javnemu redu ali 
javni varnosti, se lahko prepoved ponovnega 
vstopa izda za obdobje, ki presega 5 let.

Or. it
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Obrazložitev

To pojasnilo je potrebno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 154
Člen 9, odstavek 3

3. Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
prekliče, zlasti ko:
(a) za zadevnega državljana tretje države 
prvič velja odločitev o vrnitvi ali odredba o 
odstranitvi;
(b) se je zadevni državljan tretje države spet 
javil konzularnemu predstavništvu države 
članice;
(c) je zadevni državljan tretje države povrnil 
vse stroške svojega prejšnjega postopka 
vračanja.

črtano

Or. sl

Obrazložitev

Možnost preklica prepovedi ponovnega vstopa je potrebno obravnavati povsem individualno, 
nikakor pa na to ne sme vplivati možnost poplačila stroškov zaradi izreka tega ukrepa. S tem 
bi se namreč vzpodbudilo organizatorje nezakonitih prehajanj državne meje, da enostavno od 
državljanov tretjih držav zahtevajo več denarja za nezakoniti prestop državne meje, s katerim 
bi nato lahko odkupovali morebitne prepovedi vstopa za organizatorje teh aktivnosti. 
Izkoriščanje državljanov tretjih držav, bi se tako samo povečalo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 155
Člen 9, odstavek 3

Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
prekliče, zlasti ko:

Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
prekliče kadarkoli, če begunce zaprosi za 
azil ali dovoljenje za bivanje ali za ponovno 
naselitev.

(a) za zadevnega državljana tretje države 
prvič velja odločitev o vrnitvi ali 
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odredba o odstranitvi;
(b) se je zadevni državljan tretje države 

spet javil konzularnemu predstavništvu 
države članice;

(c) je zadevni državljan tretje države 
povrnil vse stroške svojega prejšnjega 
postopka vračanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 156
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 1

3. Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
prekliče, zlasti ko:

3. Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
prekliče kadarkoli, zlasti ko:

Or. fr

Obrazložitev

Če bi odpravo prepovedi ponovnega vstopa izrecno povezali s stroški, nastalimi v postopku 
vračanja, bi to lahko privedlo do neupravičene pozitivne diskriminacije v prid osebam, ki 
imajo največ sredstev, torej v prid dobičkonosnim mrežam tihotapcev. 
Zahtevo za preklic prepovedi ponovnega vstopa naj bi bilo mogoče vložiti na meji in na 
diplomatskih predstavništvih v tujini, pri čemer se upošteva ocena položaja zadevne osebe v 
državi vrnitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 157
Člen 9, odstavek 3, črka b a (novo)

b a) je življenje zadevnega državljana tretje 
države ogroženo zaradi spremenjenih 
razmer v državi vrnitve in mu grozi pregon;
Preklic, ki ga izda ena država članica, ima 
učinek na celotnem ozemlju Evropske 
unije.

Or. fr
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Obrazložitev

Če bi odpravo prepovedi ponovnega vstopa izrecno povezali s stroški, nastalimi v postopku 
vračanja, bi to lahko privedlo do neupravičene pozitivne diskriminacije v prid osebam, ki 
imajo največ sredstev, torej v prid dobičkonosnim mrežam tihotapcev. 
Zahtevo za preklic prepovedi ponovnega vstopa naj bi bilo mogoče vložiti na meji in na 
diplomatksih predstavništvih v tujini, pri čemer se upošteva ocena položaja zadevne osebe v 
državi vrnitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 158
Člen 9, odstavek 3, črka c

c) je zadevni državljan tretje države povrnil 
vse stroške svojega prejšnjega postopka 
vračanja.

(črtano)

Or. fr

Obrazložitev

Če bi odpravo prepovedi ponovnega vstopa izrecno povezali s stroški, nastalimi v postopku 
vračanja, bi to lahko privedlo do neupravičene pozitivne diskriminacije v prid osebam, ki 
imajo največ sredstev, torej v prid dobičkonosnim mrežam tihotapcev. 
Zahtevo za preklic prepovedi ponovnega vstopa naj bi bilo mogoče vložiti na meji in na 
predstavništvih v tujini, pri čemer se upošteva ocena položaja zadevne osebe v državi vrnitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 159
Člen 9, odstavek 3, črka c a (novo)

ca) zaradi politično-gospodarskih 
sprememb v njegovi ali njeni državi izvora v 
času trajanja prepovedi, je lahko vključen/-
a  v vse vrste mednarodne zaščite.

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 160
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 2 (novo)

Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
prekliče tudi, če obstajajo drugi pozitivni 
razlogi za njen preklic.

Or. en

Obrazložitev

Možnost preklica bi morala ostati vedno odprta, da bi se lahko državljan tretje države vrnil v 
EU, spričo pozitivnih sprememb okoliščin.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 161
Člen 9, odstavek 4

4. Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
odloži izjemoma ali začasno v ustreznih 
posameznih primerih.

4. Prepoved ponovnega vstopa se lahko v 
ustreznih posameznih primerih odloži, če ne 
obstaja več resna grožnja javnemu redu ali 
javni varnosti.

Or. it

Obrazložitev

Tako besedilo je bolj primerno za namene direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 162
Člen 9, odstavek 4

4. Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
odloži izjemoma ali začasno v ustreznih 
posameznih primerih.

4. Prepoved ponovnega vstopa se lahko 
odloži izjemoma ali začasno ali se v celoti 
razveljavi v ustreznih posameznih primerih. 

Or. en
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Obrazložitev

Omeniti bi bilo treba možnost popolne razveljavitve prepovedi ponovnega vstopa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 163
Člen 9, odstavek 5

5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo brez vpliva 
na pravico do iskanja azila v eni izmed držav 
članic.

5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo brez vpliva 
na pravico do iskanja azila ali pravico, da se 
zaprosi za dovoljenje za bivanje, v eni 
izmed držav članic. Dejstvo, da je bila proti 
državljanu tretje države izdana prepoved 
ponovnega vstopa, se ne upošteva pri 
njegovi ali njeni prošnji za azil ali za 
dovoljenje za bivanje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 164
Člen 9, odstavek 5

5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo brez vpliva 
na pravico do iskanja azila v eni izmed držav 
članic.

5. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo brez vpliva 
na pravico do iskanja azila ali mednarodne 
zaščite v eni izmed držav članic.

Or. it

Obrazložitev

Tako besedilo je bolj primerno za namene direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 165
Člen 10, odstavek 1

1. V primerih, ko države članice uporabijo
prisilne ukrepe za izvajanje odstranitve 
državljana tretje države, ki se upira 

1. V primerih, ko se morajo države članice 
zateči k uporabi prisilnih ukrepov za 
izvajanje odstranitve državljana tretje 
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odstranitvi, so takšni ukrepi sorazmerni in ne 
prekoračujejo primerne uporabe sile. 
Izvajajo se v skladu s temeljnimi pravicami 
in z ustreznim spoštovanjem dostojanstva 
zadevnega državljana tretje države.

države, ki se upira odstranitvi, so takšni 
ukrepi sorazmerni in ne prekoračujejo 
primerne uporabe sile. V korist državljanov 
tretjih držav, ki so v postopku odstranitve, 
kot tudi v korist pripadnikov varnostnih 
organov, ki vodijo postopek, se ti prisilni 
ukrepi izvajajo v skladu s temeljnimi 
pravicami in z ustreznim spoštovanjem 
dostojanstva zadevnega državljana tretje 
države ter ob spoštovanju dvajsetih vodilnih 
načel o vračanju, ki jih je odbor ministrov 
Sveta Evrope sprejel med 20. in 22. 
oktobrom 2004.

Or. fr

Obrazložitev

Uporaba sile nikakor ne sme biti sistematična. Razen tega je treba za primere hudih kršitev 
človekovih pravic, ki so bile večkrat ugotovljene v postopkih odstranitve, oblikovati 
obvezujoča evropska pravila ravnanja, kar zadeva uporabo sile s strani oblasti, zadolženih za 
izvajanje odstranitev. Pravila morajo biti zasnovana na besedilih, ki sta jih sprejela 
Organizacija združenih narodov in Svet Evrope. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 166
Člen 10, odstavek 1

1. V primerih, ko države članice uporabijo 
prisilne ukrepe za izvajanje odstranitve 
državljana tretje države, ki se upira 
odstranitvi, so takšni ukrepi sorazmerni in 
ne prekoračujejo primerne uporabe sile. 
Izvajajo se v skladu s temeljnimi pravicami 
in z ustreznim spoštovanjem dostojanstva 
zadevnega državljana tretje države. 

1. V primerih, ko države članice uporabijo 
prisilne ukrepe za izvajanje odstranitve 
državljana tretje države, ki se upira 
odstranitvi, so takšni ukrepi sorazmerni in 
nikoli ne vključujejo uporabe sile. Izvajajo 
se v skladu s temeljnimi pravicami in z 
ustreznim spoštovanjem dostojanstva 
zadevnega državljana tretje države, ki mora 
vedno biti v razumnem času obveščen o 
postopkih, načinu, poti in namembnemu 
kraju odstranitve.

Or. it

Obrazložitev

Tako besedilo je bolj primerno za namene direktive.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 167
Člen 10, odstavek 1

1. V primerih, ko države članice uporabijo 
prisilne ukrepe za izvajanje odstranitve 
državljana tretje države, ki se upira 
odstranitvi, so takšni ukrepi sorazmerni in ne 
prekoračujejo primerne uporabe sile. 
Izvajajo se v skladu s temeljnimi pravicami 
in z ustreznim spoštovanjem dostojanstva 
zadevnega državljana tretje države.

1. V primerih, ko države članice uporabijo 
prisilne ukrepe za izvajanje odstranitve 
državljana tretje države, ki se upira 
odstranitvi, so takšni ukrepi sorazmerni in ne 
prekoračujejo primerne uporabe sile. 
Izvajajo se v skladu s temeljnimi pravicami 
in z ustreznim spoštovanjem dostojanstva 
zadevnega državljana tretje države. Prisilne 
ukrepe bi bilo treba uporabiti le v skrajnih 
primerih in se jim izogibati pri odstranitvi 
ranljivih oseb. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 168
Člen 10, odstavek 1

1. V primerih, ko države članice uporabijo 
prisilne ukrepe za izvajanje odstranitve 
državljana tretje države, ki se upira 
odstranitvi, so takšni ukrepi sorazmerni in ne 
prekoračujejo primerne uporabe sile. 
Izvajajo se v skladu s temeljnimi pravicami 
in z ustreznim spoštovanjem dostojanstva 
zadevnega državljana tretje države.

1. V primerih, ko države članice uporabijo 
prisilne ukrepe za izvajanje odstranitve 
državljana tretje države, ki se upira 
odstranitvi, so takšni ukrepi sorazmerni in ne 
prekoračujejo primerne uporabe sile. 
Izvajajo se v skladu s temeljnimi pravicami 
in z ustreznim spoštovanjem dostojanstva 
zadevnega državljana tretje države ter jih 
mora biti mogoče posamično in neodvisno 
pregledovati.

Or. en

Obrazložitev

Posamični in neodvisni pregledi bi morali biti izrecno omenjeni v primerih, ko pride do 
uporabe sile.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 169
Člen 10, odstavek 1 a (novo)

1. bis. 1. a) Postopke odstranitve izvajajo 
uradne osebe, usposobljene za takšno 
ukrepanje, in to ob upoštevanju jasnega 
zakonskega okvira, ki natančno določa 
sredstva in pogoje uporabe prisilnih 
ukrepov. Ti ukrepi ne smejo v nobenem 
primeru povzročiti delne ali popolne zapore 
dihalnih poti, ki lahko privede do zadušitve.

Or. fr

Obrazložitev

Za zaščito interesa uradnih oseb, ki izvajajo odstranitve, in oseb, ki so odstranjene, je treba 
nujno zagotoviti ustrezno usposobljenost in jasna pravila. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 170
Člen 10, odstavek 1 b (novo)

1.ter. 1. b) Države članice sprejmejo skupni 
mehanizem nadzora, ki preprečuje skupen 
izgon v skladu s členom 19 Listine EU o 
temeljnih pravicah za primere odstranitev, 
izgona ali izročitev in v skladu s členom 4 
protokola 4 k evropski konvenciji o varstvu 
človekovih pravic, ki prepoveduje takšen 
izgon, še posebej v primerih skupinskih 
pobegov.

Or. fr

Obrazložitev

Oblikovanje skupnega mehanizma za nadzor nad postopki odstranjevanja bi državam 
članicam omogočilo, da pri postopkih vračanja v praksi pokažejo svojo pripravljenost za 
izvrševanje obveznosti iz evropske konvencije o varstvu človekovih pravic.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Adeline Hazan in Martine Roure

Predlog spremembe 171
Člen 10, odstavek 1 c (novo)

1. c) Države članice zagotovijo, da so pri 
postopkih vračanja, še zlasti pri postopkih 
odstranitve, prisotni predstavniki nevladnih 
organizacij. 

Or. fr

Obrazložitev

Navzočnost predstvanikov nevladnih organizacij pri postopkih vračanja dokazuje 
pripravljenost držav članic, da izgnanim osebam omogočijo dostojanstveno vrnitev ob 
spoštovanju mednarodnih konvencij.  Njihovo delo je nujno potrebno za ustrezen potek 
postopkov vračanja, saj so najbolje seznanjeni s težavami državljanov tretjih držav in jim 
lahko pomagajo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 172
Člen 10, odstavek 2

2. Pri izvajanju odstranitev države članice 
upoštevajo skupne smernice o varnostnih 
določbah za skupne odstranitve po zračni 
poti, priložene Odločbi 2004/573/ES.

2. Pri izvajanju odstranitev države članice 
upoštevajo skupne smernice o varnostnih 
določbah za skupne odstranitve po zračni 
poti, priložene Odločbi 2004/573/ES, ter se 
izogibajo skupinskim odstranitvam ali 
formalno individualnim postopkom 
odstranitve, ki pa se izvršijo s skupinskimi 
sredstvi.

Or. it

Obrazložitev

Tako besedilo je primernejše za namene direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 173
Člen 10, odstavek 2 a (novo)
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2. a Komisija bo morala, da se pri vrnitvah 
zagotovi in nadzoruje družbenoekonomsko 
vključitev vrnjene osebe v državo izvora, v 
soglasju z vsako tretjo državo in ob 
spoštovanju temeljnih pravic vrnjene osebe 
izdelati ad hoc akcijski načrt.

Or. it

Obrazložitev

Ta ukrep dopolnjuje politiko vračanja Evropske unije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 174
Člen 11, odstavek 1, prvi odstavek

1. Odločitve o vrnitvi in odredbe o 
odstranitvi se izdajo pisno.

1. Odločitve o vrnitvi in odredbe o 
odstranitvi se izdajo pisno, v razumnem 
času, po uradni odločitvi sodne oblasti, ob 
obvezni prisotnosti pravnega zastopnika, ki 
varuje interese državljana tretje države. 

Or. it

Obrazložitev

Ta ukrep dopolnjuje politiko vrčanja Evropske unije. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Adeline Hazan in Martine Roure

Predlog spremembe 175
Člen 11, odstavek 1

1. Odločitve o vrnitvi in odredbe o 
odstranitvi se izdajo pisno. 

1. Odločitve o vrnitvi in odredbe o 
odstranitvi se izdajo pisno in to v jeziku, ki 
ga državljan tretje države razume.

Države članice zagotovijo, da se v odločitvi 
in/ali v odredbi navedejo dejanski in pravni 
razlogi in da se zadevni državljan tretje 
države pisno obvesti o razpoložljivih 
pravnih sredstvih.

Države članice zagotovijo, da se v odločitvi 
in/ali v odredbi navedejo dejanski in pravni 
razlogi in da se zadevni državljan tretje 
države pisno obvesti o razpoložljivih 
pravnih sredstvih.
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Or. fr

Obrazložitev

Za zagotovitev ustreznega poteka postopka mora oseba, ki jo odločitev o vrnitvi/odstranitvi 
zadeva, besedilo odločitve razumeti. Drugi odstavek ne zadeva slovenske različice, ker je bil 
že v prvotnem prevodu besedila Komisije v slovenščini uporabljen enak glagol (op. prev.).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 176
Člen 11, odstavek 1, prvi stavek

1. Odločitve o vrnitvi in odredbe o 
odstranitvi se izdajo pisno. 

1. Odločitve o vrnitvi in odredbe o 
odstranitvi ter prepovedi ponovnega vstopa 
se izdajo pisno, v jeziku, ki ga zadevni 
državljan tretje države razume. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 177
Člen 11, odstavek 1

1. Odločitve o vrnitvi in odredbe o 
odstranitvi se izdajo pisno. 

1. Odločitve o vrnitvi in odredbe o 
odstranitvi se izdajo in predložijo pisno, v 
jeziku, ki ga oseba, proti kateri sta odločitev 
in odredba izdani, pozna. 

Države članice zagotovijo, da se v odločitvi 
in/ali v odredbi navedejo dejanski in pravni 
razlogi in da se zadevni državljan tretje 
države pisno obvesti o razpoložljivih pravnih 
sredstvih.

Države članice zagotovijo, da se v odločitvi 
in/ali v odredbi navedejo dejanski in pravni 
razlogi in da zadevni državljan tretje države 
prejme pisno obvestilo o razpoložljivih 
pravnih sredstvih.

Or. en

Obrazložitev

Neizogibno je, da se odločitev o vrnitvi ali odredba o odstranitvi, ki ima za neko osebo resne 
posledice, izda v jeziku, ki ga ta oseba razume.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 178
Člen 11, odstavek 2

2. Države članice na zahtevo v jeziku, za 
katerega se lahko smiselno domneva, da ga 
državljan tretje države razume, zagotovijo 
pisni ali ustni prevod glavnih elementov 
odločitve o vrnitvi in/ali odredbe o 
odstranitvi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

S spremembami prvega odstavka člena 11 bi postal drugi odstavek nepotreben.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 179
Člen 11, odstavek 2

2. Države članice na zahtevo v jeziku, za 
katerega se lahko smiselno domneva, da ga 
državljan tretje države razume, zagotovijo 
pisni ali ustni prevod glavnih elementov
odločitve o vrnitvi in/ali odredbe o 
odstranitvi.

2. Države članice na zahtevo v jeziku, ki ga 
državljan tretje države razume, zagotovijo 
pisni ali ustni prevod glavnih elementov 
odločitve o vrnitvi in/ali odredbe o 
odstranitvi, za državljana tretje države in za 
njegovega/njenega pravnega zastopnika.

Or. it

Obrazložitev

Da se zagotovi pravični sodni postopek, je treba upoštevati ta jamstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 180
Člen 11, odstavek 2

2. Države članice na zahtevo v jeziku, za 
katerega se lahko smiselno domneva, da ga 
državljan tretje države razume, zagotovijo 
pisni ali ustni prevod glavnih elementov

2. Države članice v jeziku, ki ga državljan 
tretje države razume, zagotovijo pisni ali 
ustni prevod odločitve o vrnitvi, odredbe o 
odstranitvi in/ali prepovedi ponovnega 
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odločitve o vrnitvi in/ali odredbe o 
odstranitvi.

vstopa.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 181
Člen 11, odstavek 2

2. Države članice na zahtevo v jeziku, za
katerega se lahko smiselno domneva, da ga 
državljan tretje države razume, zagotovijo 
pisni ali ustni prevod glavnih elementov 
odločitve o vrnitvi in/ali odredbe o 
odstranitvi.

2. Države članice zagotovijo pisni ali ustni 
prevod glavnih elementov odločitve o 
vrnitvi in/ali odredbe o odstranitvi v jeziku, 
ki ga državljan tretje države razume.

Or. fr

Obrazložitev

Pisni ali ustni prevod glavnih elementov odločitve o vrnitvi in o odstranitvi j treba zagotoviti 
v vsakem primeru in ne le na zahtevo. To je nujno potrebno za učinkovitost morebitne 
pritožbe in zato, da se državljan tretje države ustrezno seznani z elementi, na katerih je 
odločitev, ki ga zadeva, zasnovana, ter z nadaljnjimi načini ravnanja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 182
Člen 11, odstavek 2

2. Države članice na zahtevo v jeziku, za 
katerega se lahko smiselno domneva, da ga 
državljan tretje države razume, zagotovijo 
pisni ali ustni prevod glavnih elementov 
odločitve o vrnitvi in/ali odredbe o 
odstranitvi.    

2. Države članice v jeziku, za katerega se 
lahko smiselno domneva, da ga državljan 
tretje države razume, zagotovijo pisni ali 
ustni prevod glavnih elementov odločitve o 
vrnitvi in/ali odredbe o odstranitvi.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 183
Člen 12, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da ima zadevni 
državljan tretje države pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva, da se pritoži 
pred sodiščem ali da zagotovi pregled 
odločitve o vrnitvi in/ali odredbe o 
odstranitvi.

1. Države članice zagotovijo, da ima 
zadevni državljan tretje države pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva, da se pritoži 
pred sodiščem ali da zagotovi pregled 
odločitve o vrnitvi, odstranitvi, pridržanju 
ali prepovedi ponovnega vstopa.

Or. fr

Obrazložitev

Vsaka oseba, ki so jo pridrži, mora imeti možnost pritožbe, po kateri sodišče odloči o 
zakonitosti njenega pridržanja in o njeni izpustitvi, če je bilo pridržanje nezakonito. 
Prav tako je treba omogočiti pritožbo na odločitev o prepovedi ponovnega vstopa, saj ima 
lahko takšna odločitev za osebo hude posledice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 184
Člen 12, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da ima zadevni 
državljan tretje države pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva, da se pritoži 
pred sodiščem ali da zagotovi pregled 
odločitve o vrnitvi in/ali odredbe o 
odstranitvi.

1. Države članice zagotovijo, da imajo
zadevni državljan in vsi državljani tretjih 
držav pravico do učinkovitega pravnega 
sredstva, da se pritoži pred sodiščem ali da 
zagotovi pregled odločitve o vrnitvi in/ali 
odredbe o odstranitvi. 

Or. it

Obrazložitev

To besedilo je bolj prepričljivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 185
Člen 12, odstavek 2
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2. Pravno sredstvo ima odložilni učinek ali 
vsebuje pravico državljana tretje države, da 
vloži zahtevo za opustitev izvrševanja 
odločitve o vrnitvi ali odredbe o odstranitvi, 
in v tem primeru se izvršitev odločitve o 
vrnitvi ali odredbe o odstranitvi odloži, 
dokler ni potrjena ali zanjo ne velja 
sredstvo, ki ima odložilne učinke.

2. Pravno sredstvo ima odložilni učinek.

Or. en

Obrazložitev

Pravno sredstvo ima odložilni učinek, da se omejijo negativni učinki in dodatni stroški 
odredbe o odstranitvi v primeru njene razveljavitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 186
Člen 12, odstavek 2

2. Pravno sredstvo ima odložilni učinek ali 
vsebuje pravico državljana tretje države, da 
vloži zahtevo za opustitev izvrševanja 
odločitve o vrnitvi ali odredbe o odstranitvi, 
in v tem primeru se izvršitev odločitve o 
vrnitvi ali odredbe o odstranitvi odloži, 
dokler ni potrjena ali zanjo ne velja sredstvo, 
ki ima odložilne učinke. 

2. Postopek pritožbe za državljane tretjih 
držav iz člena 6 te direktive ima odložilni 
učinek ali vsebuje pravico državljana tretje 
države, da vloži zahtevo za opustitev 
izvrševanja odločitve o vrnitvi ali odredbe o 
odstranitvi, in v tem primeru se izvršitev 
odločitve o vrnitvi ali odredbe o odstranitvi 
odloži, dokler ni potrjena ali zanjo ne velja 
sredstvo, ki ima odložilne učinke.

Or. sl

Obrazložitev

Glede na predhodne predloge sprememb v 6. in 7. členu, je smiselno predlagati tudi 
spremembe določb 12. člena. Pri tem je treba upoštevati tudi konsistentnost veljavne 
zakonodaje EU. Zakonik o schengenskih mejah namreč v 13. členu določa zavrnitev vstopa in 
v njem določa, da postopek pritožbe ne zadrži izvršitve o zavrnitvi vstopa. To enostavno 
pomeni, da državljan tretje države, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop in bivanje na ozemlju 
držav članic, nima pravice do vstopa in njegova pritožba ne omogoča zadrževanja izvršbe 
postopka. S predlogom besedila 12. člena 2. odstavka, pa bi državljani tretjih držav, ki 
nezakonito vstopijo v državo in prav tako ne izpolnjujejo pogojev za vstop in bivanje na 
ozemlju držav članic, imeli možnost, da s pritožbo zadržijo izvršitev postopka odstranitve. 
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Pravno formalno gre za enako kategorijo državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za vstop in bivanje, njihova obravnava pa bi bila povsem drugačna. Še več, s tem predlogom 
bi se spodbujalo nezakonito prehajanje državne meje, saj bi tako imeli več pravic in s tem tudi 
več možnosti za zlorabo postopkov z namenom nezakonitega vstopa v ciljno državo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 187
Člen 12, odstavek 2

2. Pravno sredstvo ima odložilni učinek ali 
vsebuje pravico državljana tretje države, da 
vloži zahtevo za opustitev izvrševanja 
odločitve o vrnitvi ali odredbe o odstranitvi, 
in v tem primeru se izvršitev odločitve o 
vrnitvi ali odredbe o odstranitvi odloži, 
dokler ni potrjena ali zanjo ne velja sredstvo, 
ki ima odložilne učinke.

2. Pravno sredstvo pomeni takojšnjo 
opustitev izvrševanja odločitve o vrnitvi ali 
odredbe o odstranitvi, in v tem primeru se 
izvršitev odločitve o vrnitvi ali odredbe o 
odstranitvi odloži, dokler ni potrjena ali 
zanjo ne velja sredstvo, ki ima odložilne 
učinke. 

Or. it

Obrazložitev

To besedilo je bolj prepričljivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 188
Člen 12, odstavek 2 a (novo)

? 2a. Odredbe o začasni omejitvi prostost 
navajajo dejanske in pravne razloge ter se 
izdajo kot ločen ukrep glede na odločitve o 
vrnitvi in odredbe o odstranitvi.

Or. en

Obrazložitev

To je splošni standard v zakonodaji o javni upravi in preprečuje samovoljne odredbe in 
njihovo samodejno izdajanje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 189
Člen 12, odstavek 2 a (novo)

2(a) Postopek pritožbe za državljane tretjih 
držav iz člena 7 te direktive ne zadrži 
izvršitve odločitve o odstranitvi.

Or. sl

Obrazložitev

Glede na predhodne predloge sprememb v 6. in 7. členu, je smiselno predlagati tudi 
spremembe določb 12. člena. Pri tem je treba upoštevati tudi konsistentnost veljavne 
zakonodaje EU. Zakonik o schengenskih mejah namreč v 13. členu določa zavrnitev vstopa in 
v njem določa, da postopek pritožbe ne zadrži izvršitve o zavrnitvi vstopa. To enostavno 
pomeni, da državljan tretje države, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop in bivanje na ozemlju 
držav članic, nima pravice do vstopa in njegova pritožba ne omogoča zadrževanja izvršbe 
postopka. S predlogom besedila 12. člena 2. odstavka, pa bi državljani tretjih držav, ki 
nezakonito vstopijo v državo in prav tako ne izpolnjujejo pogojev za vstop in bivanje na 
ozemlju držav članic, imeli možnost, da s pritožbo zadržijo izvršitev postopka odstranitve. 
Pravno formalno gre za enako kategorijo državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za vstop in bivanje, njihova obravnava pa bi bila povsem drugačna. Še več, s tem predlogom 
bi se spodbujalo nezakonito prehajanje državne meje, saj bi tako imeli več pravic in s tem tudi 
več možnosti za zlorabo postopkov z namenom nezakonitega vstopa v ciljno državo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 190
Člen 12, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da ima zadevni 
državljan tretje države možnost dostopa do 
pravnega svetovanja in zastopanja. Osebam, 
ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri 
pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za 
učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega 
varstva.

3. Države članice nujno zagotovijo vse 
postopke, da ima zadevni državljan tretje 
države možnost dostopa do pravnega 
svetovanja in zastopanja. Osebam, ki nimajo 
zadostnih sredstev, se odobri pravna pomoč.

Or. it

Obrazložitev

To besedilo je bolj prepričljivo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 191
Člen 12, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da ima zadevni 
državljan tretje države možnost dostopa do 
pravnega svetovanja in zastopanja. Osebam, 
ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri 
pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za 
učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega 
varstva.

3.  Države članice zagotovijo, da ima 
zadevni državljan tretje države možnost 
dostopa do pravnega svetovanja in 
zastopanja ter pomoči pri jezikovnem 
razumevanju. Osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev, se odobri pravna pomoč.

Or. fr

Obrazložitev

Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, je treba zagotoviti pomoč pri kritju sodnih stroškov ne 
glede na možnosti za njihovo sprejetje. Potrebe po denarani pomoči se ne da ustrezno oceniti, 
če se v poteku postopka upošteva vse možnosti. Zato je treba ob očitnem pomanjkanju 
sredstev zagotoviti pravno pomoč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 192
Člen 12, odstavek 3 a (novo)

3 a) Države članice poskrbijo za ponovno 
vključitev državljanov tretjih držav, katerih 
pritožba je bila odobrena.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost pritožb, tudi če te ne odložijo izvršitve, je treba nujno poskrbeti 
za to, da se osebe, ki so se uspešno pritožile na odločitev o odstranitvi, pošlje nazaj v zadevno 
državo članico in to ob spoštovanju načela nevračanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 193
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da pogoji 1. Države članice zagotovijo, da pogoji 
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bivanja državljanov tretjih držav, za katere 
se izvrševanje odločitve o vrnitvi odloži ali 
ki ne morejo biti odstranjeni zaradi razlogov 
iz člena 8 te direktive, niso manj ugodni od 
tistih iz členov 7 do 10, člena 15 in členov 
17 do 20 Direktive 2003/9/ES.

bivanja državljanov tretjih držav, za katere 
se izvrševanje odločitve o vrnitvi odloži ali 
ki ne morejo biti odstranjeni zaradi razlogov 
iz člena 8 te direktive, niso manj ugodni od 
tistih iz členov 7 do 10, člena 15 in členov 
17 do 20 Direktive 2003/9/ES; v vsakem 
primeru ti pogoji ne morejo zajemati 
odvzem prostosti ali prisilno bivanje v 
sprejemnih centrih.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 194
Člen 13, odstavek 1

Države članice zagotovijo, da pogoji bivanja 
državljanov tretjih držav, za katere se 
izvrševanje odločitve o vrnitvi odloži ali ki 
ne morejo biti odstranjeni zaradi razlogov iz 
člena 8 te direktive, niso manj ugodni od 
tistih iz členov 7 do 10, člena 15 in členov 
17 do 20 Direktive 2003/9/ES.

Države članice zagotovijo, da pogoji bivanja 
državljanov tretjih držav, za katere se 
izvrševanje odločitve o vrnitvi odloži ali ki 
ne morejo biti odstranjeni zaradi razlogov iz 
člena 8 te direktive, niso manj ugodni od 
tistih iz členov 7 do 10, člena 15 in členov 
17 do 20 Direktive 2003/9/ES. Enaki pogoji 
se zagotovijo državljanom tretjih držav v 
obdobju prostovoljnega odhoda in 
državljanom tretjih držav, ki čakajo na 
pritožbeni postopek.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 195
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da pogoji 
bivanja državljanov tretjih držav, za katere 
se izvrševanje odločitve o vrnitvi odloži ali 
ki ne morejo biti odstranjeni zaradi razlogov 
iz člena 8 te direktive, niso manj ugodni od 
tistih iz členov 7 do 10, člena 15 in členov 
17 do 20 Direktive 2003/9/ES.

Ne zadeva slovenske različice.
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Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe ne zadeva slovenske različice, ker je bil že v prvotnem prevodu besedila 
Komisije v slovenščini uporabljen enak glagol (op. prev.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 196
Člen 13, odstavek 2

2. Države članice osebam, navedenim v 
odstavku 1, zagotovijo pisno potrdilo, da je 
bilo izvrševanje odločitve o vrnitvi odloženo 
za določeno obdobje ali da se odredba o 
odstranitvi začasno ne izvrši.

2. Države članice osebam, navedenim v 
odstavku 1, zagotovijo pisno potrdilo v 
jeziku, ki ga razumejo te osebe in njihovi 
pravni zastopniki, da je bilo izvrševanje 
odločitve o vrnitvi odloženo za določeno 
obdobje ali da se odredba o odstranitvi 
začasno ne izvrši.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 197
Člen 13, odstavek 2

2. Države članice osebam, navedenim v 
odstavku 1, zagotovijo pisno potrdilo, da je 
bilo izvrševanje odločitve o vrnitvi odloženo 
za določeno obdobje ali da se odredba o 
odstranitvi začasno ne izvrši.

2. Države članice osebam, navedenim v 
odstavku 1, v jeziku, ki ga razumejo,
zagotovijo pisno potrdilo, da je bilo 
izvrševanje odločitve o vrnitvi odloženo za 
določeno obdobje ali da se odredba o 
odstranitvi začasno ne izvrši.

Or. fr

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot k predlogu spremembe 31, členu 11, odstavku 1.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 198
Poglavje IV, naslov

ZAČASNA OMEJITEV PROSTOSTI ZA 
NAMEN ODSTRANITVE

PRIDRŽANJE ZA NAMEN 
ODSTRANITVE

Or. fr

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot k predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 199
Člen 14, naslov

Začasna omejitev prostosti Pridržanje

Or. fr

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot k predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 200
Člen 14

Začasna omejitev prostosti
1. Če obstajajo resni razlogi, zaradi katerih 
bi lahko verjeli, da obstaja tveganje pobega 
in če ne bi bilo zadostno, da bi uporabili 
manj prisilne ukrepe, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu ali drugi 
ukrepi za preprečitev navedenega tveganja, 
države članice državljanu tretje države, za 
katerega velja ali bo veljala odredba o 
odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, začasno 
omejijo prostost. 

Državljanom tretjih držav, ravno tako kot 
državljanom Skupnosti, ne more biti 
odvzeta prostost in jim ne more biti 
naložena kazen zapora za kršitev upravne 
narave. Državljanom tretjih držav je 
mogoče začasno omejiti prostost le, če so v 
kazenskem postopku za kazniva dejanja, 
storjena na območju Skupnosti, in v 
vsakem primeru z enakimi zaščitnimi 
ukrepi in postopkovnimi jamstvi, kot so 
predvidena za državljane Evropske unije.
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2. Odredbe o začasni omejitvi prostosti 
izdajo sodni organi. V nujnih primerih jih 
lahko izdajo upravni organi in takrat sodni 
organi potrdijo odredbo o začasni omejitvi 
prostosti v 72 urah od začetka začasne 
omejitve prostosti. 
3. Odredbe o začasni omejitvi prostosti 
sodni organi pregledajo vsaj enkrat 
mesečno.
4. Začasno omejitev prostosti lahko sodni 
organi podaljšajo na največ šest mesecev.

Or. it

Obrazložitev

Sedaj so državljanom tretjih držav in državljanom Skupnosti namenjeni različni zaščitni 
ukrepi. Treba je uravnovesiti neenakost pri obravnavanju teh oseb.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edith Mastenbroek

Predlog spremembe 201
Člen 14, odstavek 1

1. Če obstajajo resni razlogi, zaradi katerih 
bi lahko verjeli, da obstaja tveganje pobega 
in če ne bi bilo zadostno, da bi uporabili 
manj prisilne ukrepe, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu ali drugi 
ukrepi za preprečitev navedenega tveganja, 
države članice državljanu tretje države, za 
katerega velja ali bo veljala odredba o 
odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, začasno 
omejijo prostost. 

1. Države članice lahko pridržijo državljana 
tretje države s ciljem njegovega izgona le v 
primeru, da za to osebo velja odredba o 
odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, in če 
pristojni sodni ali upravni organ ugotovi, 
da obstajajo resni razlogi, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da obstaja tveganje pobega in 
če ne bi bilo zadostno, da bi uporabili manj 
prisilne ukrepe, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu ali drugi 
ukrepi za preprečitev navedenega tveganja. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 202
Člen 14, odstavek 1
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1. Če obstajajo resni razlogi, zaradi katerih 
bi lahko verjeli, da obstaja tveganje pobega 
in če ne bi bilo zadostno, da bi uporabili 
manj prisilne ukrepe, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu ali drugi 
ukrepi za preprečitev navedenega tveganja, 
države članice državljanu tretje države, za 
katerega velja ali bo veljala odredba o 
odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, začasno
omejijo prostost.

1. Če pristojne sodne ali upravne oblasti 
menijo, da obstajajo resni razlogi, zaradi 
katerih bi lahko verjeli, da obstaja tveganje 
pobega in če ne bi bilo zadostno, da bi 
uporabili manj prisilne ukrepe, kot so redno 
javljanje organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu ali drugi 
ukrepi za preprečitev navedenega tveganja, 
lahko države članice državljana tretje 
države, za katerega velja ali bo veljala 
odredba o odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, 
pridržijo.

Or. fr

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot k predlogu spremembe 1.
Ker gre za odločitev o odvzemu prostosti, je nujno potrebno, da o njej odločajo pristojne 
sodne ali upravne oblasti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 203
Člen 14, odstavek 1

1. Če obstajajo resni razlogi, zaradi katerih 
bi lahko verjeli, da obstaja tveganje pobega 
in če ne bi bilo zadostno, da bi uporabili 
manj prisilne ukrepe, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu ali drugi 
ukrepi za preprečitev navedenega tveganja, 
države članice državljanu tretje države, za 
katerega velja ali bo veljala odredba o 
odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, začasno 
omejijo prostost.

1. Če obstajajo resni razlogi, zaradi katerih 
bi lahko verjeli, da obstaja tveganje pobega 
in če ne bi bilo zadostno, da bi uporabili 
manj prisilne ukrepe, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu ali drugi 
ukrepi za preprečitev navedenega tveganja, 
države članice lahko državljanu tretje 
države, za katerega velja odredba o 
odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, začasno 
omejijo prostost.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti vedno možnost, da ne pridržijo državljana tretje države na 
podlagi presoje od primera do primera. Poleg tega je omejitev prostosti državljanu tretje 
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države v času, ko še ni sprejeta odločitev o dovoljenju za bivanje, nesorazmerna in 
nepotrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 204
Člen 14, odstavek 2

2. Odredbe o začasni omejitvi prostosti 
izdajo sodni organi. V nujnih primerih jih 
lahko izdajo upravni organi in takrat sodni 
organi potrdijo odredbo o začasni omejitvi 
prostosti v 72 urah od začetka začasne 
omejitve prostosti. 

2. Odredbe o začasni omejitvi gibanja izdajo 
sodni ali administrativni organi. V nujnih 
primerih jih lahko izdajo upravni organi in 
takrat sodni organi potrdijo odredbo o 
začasni omejitvi prostosti v 72 urah od 
začetka začasne omejitve prostosti. 

Or. sl

Obrazložitev

V nacionalnih zakonodajah je pogosto govora o omejitvi gibanja, ki pa ni enaka odvzemu 
prostosti. Omejitev gibanja je namenjena zagotovitvi izvršitve določenega ukrepa, ne pa 
prestajanju zaporne kazni. Uveljavitev predloga besedila bi tako povzročila preveliko 
administrativno breme, predvsem za sodne organe, če bi morali izdajati odločbe o omejitvi 
gibanja za vsakega državljana tretje države, zoper katerega bi bila le ta predlagana. Menimo 
da je z možnostjo pritožbe zagotovljeno dovolj veliko sodno varstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 205
Člen 14, odstavek 2

2. Odredbe o začasni omejitvi prostosti
izdajo sodni organi. V nujnih primerih jih 
lahko izdajo upravni organi in takrat sodni 
organi potrdijo odredbo o začasni omejitvi 
prostosti v 72 urah od začetka začasne 
omejitve prostosti.

2. Odredbe o pridžanju izdajo sodni organi. 
V nujnih primerih jih lahko izdajo upravni 
organi in takrat sodni organi potrdijo 
odredbo o pridržanju v 48 urah od začetka 
pridržanja.

Or. fr

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot k predlogu spremembe 1.
72-urni rok, ne da bi bilo v tem času omogočeno srečanje s sodnikom, se zdi predolg, še 
posebej, ker gre za odvzem prostosti. 48-urni rok bi bil ustreznejši.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 206
Člen 14, odstavek 3

3. Odredbe o začasni omejitvi prostosti 
sodni organi pregledajo vsaj enkrat 
mesečno.

črtano

Or. sl

Obrazložitev

V nacionalnih zakonodajah je pogosto govora o omejitvi gibanja, ki pa ni enaka odvzemu 
prostosti. Omejitev gibanja je namenjena zagotovitvi izvršitve določenega ukrepa, ne pa 
prestajanju zaporne kazni. Uveljavitev predloga besedila bi tako povzročila preveliko 
administrativno breme, predvsem za sodne organe, če bi morali izdajati odločbe o omejitvi 
gibanja za vsakega državljana tretje države, zoper katerega bi bila le ta predlagana. Menimo 
da je z možnostjo pritožbe zagotovljeno dovolj veliko sodno varstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 207
Člen 14, odstavek 3

Odredbe o začasni omejitvi prostosti sodni 
organi pregledajo vsaj enkrat mesečno.

3. Odredbe o pridržanju sodni organi 
pregledajo dvakrat mesečno.

Or. fr

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot k predlogu spremembe 1.
V zvezi s pridržanjem bi bilo treba določiti krajši rok, ki bi tudi bolje ustrezal potrebi po temu, 
da se glede na visoke stroške takšnega ukrepa, tako materialne kot duševne, v največji možni 
meri skrajša čas pridržanja državljanov tretjih držav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mihael Brejc

Predlog spremembe 208
Člen 14, odstavek 4

4. Začasno omejitev prostosti lahko sodni 4. Začasno omejitev gibanja lahko sodni ali 
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organi podaljšajo na največ šest mesecev. administrativni organi podaljšajo na največ 
šest mesecev.

Or. sl

Obrazložitev

V nacionalnih zakonodajah je pogosto govora o omejitvi gibanja, ki pa ni enaka odvzemu 
prostosti. Omejitev gibanja je namenjena zagotovitvi izvršitve določenega ukrepa, ne pa 
prestajanju zaporne kazni. Uveljavitev predloga besedila bi tako povzročila preveliko 
administrativno breme, predvsem za sodne organe, če bi morali izdajati odločbe o omejitvi 
gibanja za vsakega državljana tretje države, zoper katerega bi bila le ta predlagana. Menimo 
da je z možnostjo pritožbe zagotovljeno dovolj veliko sodno varstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Adeline Hazan in Martine Roure

Predlog spremembe 209
Člen 14, odstavek 4

3. Začasno omejitev prostosti lahko sodni 
organi podaljšajo na največ šest mesecev.

4. Pridržanje lahko sodni organi podaljšajo 
na največ šest mesecev, brez poseganja v 
krajša obdobja.

Or. fr

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot k predlogu spremembe 1.
Nespremenljivo obdobje šestih mesecev se zdi pretirano in se ga da utemeljiti le, če 
zagotavlja učinkovito politiko odstranitve, kar pa se ni izkazalo v praksi v državah, ki že 
izvajajo ta ukrep ali ga celo uveljajvljajo za daljše obdobje. Jasno je, da mora biti obdobje 
pridržanja čim krajše, saj povzroča, če je predolgo, visoko človeško ceno in materialne 
stroške. Poleg tega osebe, ki čakajo na odstranitev, ne smejo plačevati cene slabo delujočih 
upravnih postopkov (izdaja izkaznic s strani konzularnih organov), zaradi katerih se njihova 
odstranitev zavleče.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 210
Člen 14, odstavek 4

4. Začasno omejitev prostosti lahko sodni 
organi podaljšajo na največ šest mesecev.

4. Začasno omejitev prostosti lahko sodni 
organi podaljšajo na največ tri mesece.
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Or. en

Obrazložitev

Ljudem, ki čakajo na odločitev o vrnitvi ali odredbo o odstranitvi, ne bi smeli omejiti prostosti 
za več kot 3 mesece. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 211
Člen 15, naslov

Pogoji začasne omejitve prostosti Pogoji pridržanja

Or. fr

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot k predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 212
Člen 15, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da se 
državljani tretje države, za katere velja 
začasna omejitev prostosti, obravnavajo na 
human in dostojanstven način ob 
spoštovanju njihovih temeljnih pravic in v 
skladu z mednarodnim in nacionalnim 
pravom. Na zahtevo jim mora biti takoj 
omogočeno, da vzpostavijo stik s pravnimi 
zastopniki, družinskimi člani in pristojnimi 
konzularnimi organi ter z ustreznimi 
mednarodnimi in nevladnimi organizacijami.

1. Države članice zagotovijo, da se 
državljani tretje države, ki so pridržani,
obravnavajo na human in dostojanstven 
način ob spoštovanju njihovih temeljnih 
pravic in v skladu z mednarodnim in 
nacionalnim pravom. Pogoje njihovega 
pridžanja nadzorujeje sodne oblasti. Takoj 
po njihovem prihodu se jih obvesti, da
lahko, kakor hitro je mogoče, vzpostavijo 
stik s pravnimi zastopniki, družinskimi člani 
in pristojnimi konzularnimi organi ter z 
ustreznimi mednarodnimi in nevladnimi 
organizacijami.

Or. fr

Obrazložitev

Prvi odstavek ne zadeva slovenske različice, ker je bil že v prvotnem prevodu besedila 
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Komisije v slovenščini uporabljen enak glagol (op. prev.)
Pridržanih osebam je treba omogočiti vzpostavitev stika z družinskimi člani in spravnimi 
zastopniki, če to želijo, takoj po njihovem prihodu v objekte za pridržanje, da bi na ta način 
zmanjšali težave, s katerimi se soočajo ob pridržanju. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 213
Člen 15, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da se 
državljani tretje države, za katere velja 
začasna omejitev prostosti, obravnavajo na 
human in dostojanstven način ob 
spoštovanju njihovih temeljnih pravic in v 
skladu z mednarodnim in nacionalnim 
pravom. Na zahtevo jim mora biti takoj 
omogočeno, da vzpostavijo stik s pravnimi 
zastopniki, družinskimi člani in pristojnimi 
konzularnimi organi ter z ustreznimi 
mednarodnimi in nevladnimi organizacijami.

1. Države članice zagotovijo, da se 
državljani tretje države, za katere velja 
začasna omejitev prostosti, obravnavajo na 
human in dostojanstven način ob 
spoštovanju njihovih temeljnih pravic in v 
skladu z mednarodnim in nacionalnim 
pravom. Omogočeno jim je takoj, da 
vzpostavijo stik s pravnimi zastopniki, 
družinskimi člani in pristojnimi 
konzularnimi organi ter z ustreznimi 
mednarodnimi in nevladnimi organizacijami.

Or. it

Obrazložitev

Predlagano besedilo je bolj učinkovito.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 214
Člen 15, odstavek 2

2. Začasna omejitev prostosti se izvaja v 
specializiranih objektih za začasno omejitev 
prostosti. Če država članica ne more 
zagotoviti nastanitve v specializiranem
objektu za začasno omejitev prostosti in 
mora za to uporabiti nastanitev v zaporu, 
zagotovi, da so državljani tretjih držav, za 
katere velja začasna omejitev prostosti, 
stalno fizično ločeni od navadnih 
zapornikov.

2. Začasna omejitev prostosti se izvaja v 
zavodu za prestajanje kazni.

Or. it
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Obrazložitev

Zaradi spoštovanja že predlaganih sprememb in v skladu z njimi, se začasno omejitev 
prostosti lahko izvaja le v zavodu za prestajanje kazni. Druge vrste pridržanja niso dovoljene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 215
Člen 15, odstavek 2

2. Začasna omejitev prostosti se izvaja v 
specializiranih objektih za začasno omejitev 
prostosti. Če država članica ne more 
zagotoviti nastanitve v specializiranem 
objektu za začasno omejitev prostosti in 
mora za to uporabiti nastanitev v zaporu, 
zagotovi, da so državljani tretjih držav, za 
katere velja začasna omejitev prostosti, 
stalno fizično ločeni od navadnih 
zapornikov.

2. Pridržanje se izvaja v specializiranih 
objektih za pridržanje. Če država članica ne 
more zagotoviti nastanitve v specializiranem 
objektu za pridržanje in mora zaradi 
prenatrpanosti teh objektov uporabiti 
nastanitev v zaporu, zagotovi, da so 
državljani tretjih držav, ki so pridržani,
stalno, tudi v prostem času, fizično ločeni 
od navadnih zapornikov.

Or. fr

Obrazložitev

Brezpogojno je treba zagotoviti, da se osebe zadrži v specializiranih centrih za pridržanje.
Nastanitev v zaporu mora biti izjema, da bi omejili travmatični značaj pridržanja in da ne bi 
spodbujali morebitnega druženja med tujci in zločinci. V primeru nastanitve v zaporu je treba 
zagotoviti strogo ločitev med pridržanimi osebami in navadnimi zaporniki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 216
Člen 15, odstavek 3

Posebna pozornost se posveti razmeram 
ranljivih oseb. Države članice zagotovijo, da 
mladoletniki začasne omejitve prostosti ne 
prestajajo v običajnih zaporih. Mladoletniki 
brez spremstva so ločeni od odraslih, razen 
če se presodi, da ima otrok največjo korist, 
če se tega ne stori.

3. Posebna pozornost se posveti razmeram 
ranljivih oseb. Ranljivih oseb se v nobenem 
primeru ne sme pridržati.

Or. fr
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Obrazložitev

Pridržanje ranljivih oseb ni sprejemljivo in krši načelo spoštovanja človekovega dostojanstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 217
Člen 15, odstavek 3

3. Posebna pozornost se posveti razmeram 
ranljivih oseb. Države članice zagotovijo, da 
mladoletniki začasne omejitve prostosti ne 
prestajajo v običajnih zaporih. Mladoletniki 
brez spremstva so ločeni od odraslih, razen 
če se presodi, da ima otrok največjo korist, 
če se tega ne stori.

3. Posebna pozornost se posveti razmeram 
ranljivih oseb. Države članice zagotovijo, da 
mladoletniki začasne omejitve prostosti ne 
prestajajo v običajnih zaporih. Mladoletniki 
brez spremstva so ločeni od odraslih.

Or. en

Obrazložitev

Poudarek je na tem, da otrokom ne bi smeli začasno omejiti prostosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 218
Člen 15, odstavek 3

3. Posebna pozornost se posveti razmeram 
ranljivih oseb. Države članice zagotovijo, da 
mladoletniki začasne omejitve prostosti ne 
prestajajo v običajnih zaporih. Mladoletniki 
brez spremstva so ločeni od odraslih, razen 
če se presodi, da ima otrok največjo korist, 
če se tega ne stori.

3. Posebna pozornost se posveti razmeram 
ranljivih oseb. Države članice zagotovijo, da 
mladoletniki nikoli ne prestajajo začasne 
omejitve prostosti. Mladoletniki brez 
spremstva niso ločeni od odraslih, razen če 
se presodi, da ima otrok največjo korist, če 
se to stori.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 219
Člen 15, odstavek 4
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4. Države članice zagotovijo, da imajo 
mednarodne in nevladne organizacije 
možnost obiskati objekte za začasno 
omejitev prostosti, da bi lahko ocenile 
ustreznost pogojev za začasno omejitev 
prostosti. Za takšne obiske se lahko zahteva 
dovoljenje.

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
mednarodne in nevladne organizacije, kot je 
denimo Visoki komisariat ZN za begunce, 
predstavniki oblasti ter sredstva obveščanja 
vedno možnost obiskati objekte za začasno 
omejitev prostosti, da bi lahko ocenile 
ustreznost pogojev za začasno omejitev 
prostosti. Takšni obiski so lahko urejeni 
tako, da ne kršijo pravice do zasebnosti 
oseb, ki jim je začasno omejena prostost, 
vendar hkrati ne ovirajo dejansko 
poznavanje razmer, v katerih se izvaja 
omejitev prostosti, s strani javnosti.

Or. it

Obrazložitev

Ttansparentnost mora biti temeljno načelo pri vodenju politike preseljevanja v Evropski uniji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 220
Člen 15, odstavek 4

3. Države članice zagotovijo, da imajo 
mednarodne in nevladne organizacije 
možnost obiskati objekte za začasno 
omejitev prostosti, da bi lahko ocenile 
ustreznost pogojev za začasno omejitev 
prostosti. Za takšne obiske se lahko zahteva 
dovoljenje.

4. Države članice zagotovijo, da dobijo
pooblaščene mednarodne in nevladne 
organizacije dovoljenje za obisk objektov za 
pridržanje in za delo v njih, da bi lahko 
ocenile ustreznost pogojev za pridržanje in 
nudile pomoč osebam, ki so bile pridržane v 
skladu z mednarodnimi in nacionalnimi 
pravili. 

Or. fr

Obrazložitev

Prisotnost predstavnikov nevladnih organizacij v objektih za pridržanje je zelo dobrodošla, 
saj imajo izkušnje z migranti, ki jim lahko pomagajo. Poleg tega lahko najlažje ocenijo 
potrebe pridržanih oseb.



PE 378.672v01-00 82/85 AM\630827SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 221
Člen 15, odstavek 4

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
mednarodne in nevladne organizacije 
možnost obiskati objekte za začasno 
omejitev prostosti, da bi lahko ocenile 
ustreznost pogojev za začasno omejitev 
prostosti. Za takšne obiske se lahko zahteva 
dovoljenje.

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
ustrezne nacionalne, mednarodne in 
nevladne organizacije zagotovljen dostop, 
da lahko obiščejo prostore za začasno 
omejitev prostosti, da bi lahko ocenile 
ustreznost pogojev za začasno omejitev 
prostosti.    

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 222
Člen 15, odstavek 4 a (novo)

4a. Interese otroka varuje ustrezna enota 
socialne službe ali odvetnik, ki je imenovan 
najpozneje do trenutka, ko se izda odredba 
o začasni omejitvi prostosti.

Or. en

Obrazložitev

Interese otroka bi bilo treba varovati brez odlašanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 223
Člen 16, prvi stavek

Če je državljan tretje države, ki ne izpolnjuje 
ali ne izpolnjuje več pogojev vstopa, 
določenih v členu 5 Konvencije o izvajanju 
Schengenskega sporazuma in za katerega 
velja odločitev o vrnitvi ali odredba o 
odstranitvi, izdana v državi članici („prva 
država članica“), prijet na ozemlju druge 
države članice („druga država članica“), 
lahko druga država članica izvrši enega 

Če je državljan tretje države, ki ne izpolnjuje 
pogojev vstopa, določenih v členu 5 
Konvencije o izvajanju Schengenskega 
sporazuma in za katerega velja odločitev o 
vrnitvi ali odredba o odstranitvi, izdana v 
državi članici („prva država članica“), prijet 
na ozemlju druge države članice („druga 
država članica“), lahko druga država članica 
izvrši enega izmed naslednjih korakov:
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izmed naslednjih korakov: 

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Lambert

Predlog spremembe 224
Člen 16, točka a

(a) prizna odločitev o vrnitvi ali odredbo o 
odstranitvi, ki jo je izdala prva država 
članica, in izvrši odstranitev, in sicer v tem 
primeru državi članici druga drugi 
izplačata nadomestilo za kakršno koli 
finančno neskladje, ki je povzročeno s 
smiselno uporabo Odločbe Sveta 
2004/191/ES; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giusto Catania

Predlog spremembe 225
Člen 16, točka a

a) prizna odločitev o vrnitvi ali odredbo o 
odstranitvi, ki jo je izdala prva država 
članica, in izvrši odstranitev, in sicer v tem 
primeru državi članici druga drugi izplačata 
nadomestilo za kakršno koli finančno 
neskladje, ki je povzročeno s smiselno 
uporabo Odločbe Sveta 2004/191/ES;

a) če je že bila sprejeta odločitev o 
medsebojnem priznavanju dovoljenj za 
bivanje med državami EU, prizna odločitev 
o vrnitvi ali odredbo o odstranitvi, ki jo je 
izdala prva država članica, in izvrši 
odstranitev, in sicer v tem primeru državi 
članici druga drugi izplačata nadomestilo za 
kakršno koli finančno neskladje, ki je 
povzročeno s smiselno uporabo Odločbe 
Sveta 2004/191/ES;

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 226
Člen 17, točka 2
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Komisija prvič poroča najkasneje štiri leta 
po datumu, navedenem v členu 18(1).

Komisija prvič poroča najkasneje dve leti po 
datumu, navedenem v členu 18(1), in nato 
vsaki dve leti.

Or. fr

Obrazložitev

Glede na to, da uvaja direktiva pomemben ukrep in ima učinek na veliko število ljudi, se zdi 
pomembno, da je ocena podana v krajših časovnih razmakih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 227
Člen 17, točka 2 a (novo)

Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice nameni posebno pozornost temu, 
ali države članice EU pri izvajanju direktive 
spoštujejo njene določbe.

Or. fr

Obrazložitev

V zvezi z direktivo se v veliki meri zastavlja vprašanje spoštovanja človekovih pravic in 
mednarodnih konvencij, čemur mora Agencija Evropske unije za temeljne pravice nameniti 
vso pozornost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adeline Hazan

Predlog spremembe 228
Člen 17, točka 2 a (novo)

Države članice se dogovorijo o imenovanju 
evropskega mediatorja, ki ga izvolijo 
poslanci Evropskega parlamenta in ki bo 
zadolžen za oceno o nudenju zaščite, ki jo 
zagotavlja ta ukrep.

Or. fr
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Obrazložitev

Državam članicam bo v korist, če bodo dobile evropskega mediatorja, izvoljenega s strani 
poslancev Evropskega parlamenta, ki po skrbel za dosledno spoštovanje temeljnih pravic 
oseb, ki so bile odstranjene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 229
Člen 17, točka 2 a (novo)

Za namene ocenjevanja posledic politike 
vračanja na zadevnih osebah, pa tudi na 
državah ali družbah, v katere se te osebe 
vračajo, se vse vrnitve beležijo in spremljajo 
z namenom zbiranja statističnih podatkov v 
skladu z [Uredbo št. ... Evropskega 
parlamenta in Sveta o statističnih podatkih 
Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti, 
z dne ...].

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jeanine Hennis-Plasschaert

Predlog spremembe 230
Člen 18, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najkasneje (v 24 mesecih po njeni 
objavi v Uradnem listu Evropske unije). 
Besedilo navedenih predpisov in primerjalno 
tabelo med navedenimi predpisi in to 
direktivo nemudoma posredujejo Komisiji.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najkasneje (v 18 mesecih po njeni 
objavi v Uradnem listu Evropske unije). 
Besedilo navedenih predpisov in primerjalno 
tabelo med navedenimi predpisi in to 
direktivo nemudoma posredujejo Komisiji.

Or. en
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