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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 46
Skäl 1a (nytt)

(1a). Det är ett erkänt faktum att stater har 
legitim rätt att avvisa personer. 
Förutsättningen för detta är att ett rättvist 
och effektivt asylsystem tagits i bruk där 
principen om förbud mot avvisning eller 
utvisning (non-refoulement) respekteras 
fullt ut. 

Or. en

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 47
Skäl 1a (nytt)
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(1a) Förpliktelsen att införa en sådan 
politik har ofta blivit åsidosatt, och några 
europeiska länder har på senare år 
genomfört återvändandeförfaranden som 
strider mot de mänskliga rättigheterna och 
Genèvekonventionen och som inte är 
förenliga med förbudet mot avvisning eller 
utvisning (”non-refoulement”). 

Or. it

Motivering

Många har slagit larm om missförhållanden i samband med att invandrare identifieras, 
förvaras och tvingas återvända, vilket tyder på att de mål som rådet fastställde i Bryssel den 
4–5 november 2004 inte har uppnåtts.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 48
Skäl 2

(2) Det är viktigt att införa tydliga, öppna 
och rättvisa regler för att tillhandahålla en 
effektiv återvändandepolitik som en 
nödvändig del av en väl förvaltad 
migrationspolitik. 

(2) Det är viktigt att införa tydliga, öppna 
och rättvisa regler för att tillhandahålla en 
effektiv återvändandepolitik som en 
nödvändig del av en väl förvaltad 
migrationspolitik där man väntar med att 
fastställa återvändandeförfaranden tills det 
har införts en gemenskapslagstiftning som 
reglerar laglig och ekonomisk migration 
och tills förfarandena för beviljande och 
upphävande av asylrätten har 
harmoniserats. 

Or. it

Motivering

Innan man fastställer en europeisk återvändandepolitik bör EU ha en lagstiftning som 
reglerar de lagliga inresekanalerna till det europeiska territoriet.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 49
Skäl 4



AM\630827SV.doc 3/88 PE 378.672v01-00

SV

(4) Medlemsstaterna bör se till att olagliga 
vistelser upphör genom ett rättvist och öppet 
förfarande.

(4) Medlemsstaterna bör se till att olagliga 
vistelser upphör genom ett rättvist och öppet 
förfarande. Först och främst är det dock 
viktigt att ta itu med det bakomliggande 
problemet, nämligen att inresorna idag 
måste ske olagligt eftersom det saknas 
lagliga inresevägar, vilket har fått till följd 
att det vanligaste sättet att få rätt att vistas 
lagligt är genom legaliseringsåtgärder som 
vidtas av medlemsstaterna.

Or. it

Motivering

Legalisering är bara en tillfällig lösning på de nödsituationer som uppstår som en följd av 
den nationella migrationspolitiken. Det är inte en långsiktig lösning på det stora problem som 
den övergripande europeiska migrationspolitiken utgör. Syftet med den föreslagna texten är 
att förtydliga situationen när det gäller medlemsstaternas nuvarande strategi i 
invandringsfrågan.

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 50
Skäl 4

(4) Medlemsstaterna bör se till att olagliga 
vistelser upphör genom ett rättvist och öppet 
förfarande.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 51
Skäl 5

(5) Som huvudregel bör ett harmoniserat 
tvåstegsförfarande användas, med ett beslut 
om återvändande som första steg, om 
nödvändigt följt av ett beslut om 
återsändande som andra steg. För att 
undvika eventuella förseningar i 

(5) Som huvudregel bör ett harmoniserat 
tvåstegsförfarande användas, med ett beslut 
om återvändande som första steg, om 
nödvändigt följt av ett beslut om 
återsändande som andra steg. 
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förfarandet bör medlemsstaterna dock ha 
möjlighet att utfärda både ett 
återvändandebeslut och ett 
återsändandebeslut inom ramen för ett och 
samma beslut.

Or. it

Motivering

Beslut om återvändande och återsändande bör fattas separat.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 52
Skäl 6

(6) Om det saknas anledning att anta att det 
skulle underminera syftet med ett 
återvändandeförfarande, är frivilligt 
återvändande att föredra framför påtvingat 
återvändande och en period inom vilken 
frivilligt återvändande är möjligt bör 
beviljas.

(6) Frivilligt återvändande är att föredra 
framför påtvingat återvändande och en 
period inom vilken frivilligt återvändande är 
möjligt bör beviljas.

Or. en

Motivering

Texten är otydligt formulerad och tyngdpunkten bör ligga vid frivilligt återvändande.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 53
Skäl 6

(6) Om det saknas anledning att anta att det 
skulle underminera syftet med ett 
återvändandeförfarande, är frivilligt 
återvändande att föredra framför påtvingat 
återvändande och en period inom vilken 
frivilligt återvändande är möjligt bör 
beviljas.

(6) Frivilligt återvändande är alltid att 
föredra framför påtvingat återvändande och 
en period inom vilken frivilligt återvändande 
är möjligt bör beviljas.
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Or. it

Motivering

Det är viktigt att påpeka att frivilligt återvändande är att föredra framför påtvingat 
återvändande.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 54
Skäl 7

(7) För att säkerställa ett effektivt skydd för 
de berörda individernas intressen bör det 
införas gemensamma miniminormer för 
vilka rättssäkerhetsgarantier som skall gälla 
vid återvändande- och återsändandebeslut. 

(7) För att säkerställa ett effektivt skydd för 
de berörda individernas intressen bör det 
införas gemensamma miniminormer för 
vilka rättssäkerhetsgarantier som skall gälla 
vid återvändande- och återsändandebeslut. 
Detta direktiv träder därför inte i kraft 
förrän det har införts gemensamma 
miniminormer för alla EU-länder när det 
gäller återvändandeförfarandena.

Or. it

Motivering

Det bör påpekas att det är nödvändigt att införa gemensamma miniminormer när det gäller 
återvändande- och återsändandeförfaranden, så att bestämmelserna i detta direktiv kan 
genomföras.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 55
Skäl 8

(8) Hänsyn bör tas till situationen för 
personer som vistas olagligt i ett land men 
för tillfället inte kan återsändas. Det bör 
införas miniminormer med avseende på 
villkoren för dessa personers vistelse, med 
hänsyn till bestämmelserna i rådets 
direktiv 2003/9/EG av den 27 januari 2003 
om miniminormer för mottagande av 
asylsökande i medlemsstaterna.

(8) Hänsyn bör tas till situationen för 
personer som vistas olagligt i ett land men 
för tillfället inte kan återsändas. Det bör 
införas miniminormer med avseende på 
villkoren för dessa personers vistelse, med 
hänsyn till bestämmelserna i rådets 
direktiv 2003/9/EG av den 27 januari 2003 
om miniminormer för mottagande av 
asylsökande i medlemsstaterna. Dessa 
miniminormer måste införas innan detta 
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direktiv träder i kraft. 

Or. it

Motivering

Det bör påpekas att det är nödvändigt att införa gemensamma miniminormer när det gäller 
återvändande- och återsändandeförfaranden, så att bestämmelserna i detta direktiv kan 
genomföras.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 56
Skäl 9

(9) Användningen av tvångsmedel bör vara 
uttryckligen knuten till 
proportionalitetsprincipen och det bör 
införas miniminormer för påtvingat 
återvändande, med hänsyn till rådets 
beslut 2004/573/EG av den 29 april 2004 
om organisation av gemensamma 
flygningar för återsändande från två eller 
flera medlemsstaters territorium av 
tredjelandsmedborgare vilka omfattas av 
enskilda beslut om återsändande.

(9) Användningen av tvångsmedel måste
vara uttryckligen knuten till 
proportionalitetsprincipen och det bör 
införas miniminormer för påtvingat 
återvändande innan detta direktiv träder i 
kraft.

Or. it

Motivering

Man kan inte fastställa bestämmelser om tvångsåtgärder utan att införa miniminormer.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 57
Skäl 10

(10) Verkningarna av nationella 
återvändandeåtgärder bör ges en europeisk 
dimension genom införande av ett förbud 
mot återinresa som hindrar återinresa på alla 
medlemsstaters territorium.

(10) Verkningarna av nationella 
återvändandeåtgärder bör, efter att det 
utarbetats en gemenskapspolitik om laglig 
invandring som föreskriver en 
harmonisering av förfarandena för inresa i 
EU, ges en europeisk dimension genom 
införande av ett förbud mot återinresa som 
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hindrar återinresa på alla medlemsstaters 
territorium.

Längden på förbudet mot återinresa bör 
bestämmas med hänsyn till alla relevanta 
omständigheter i det enskilda fallet, men i 
normala fall inte överstiga fem år. I fall 
som innebär allvarliga hot mot allmän 
ordning och säkerhet, bör medlemsstaterna 
ha rätt att ålägga längre återinreseförbud.

Längden på förbudet mot återinresa bör 
bestämmas med hänsyn till alla relevanta 
omständigheter i det enskilda fallet. I fall 
som innebär allvarliga hot mot allmän 
ordning och säkerhet, bör medlemsstaterna 
ha rätt att ålägga längre återinreseförbud.

Or. it

Motivering

Innan man fastställer en europeisk återvändandepolitik bör EU ha en lagstiftning som 
reglerar de lagliga inresekanalerna till det europeiska territoriet.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 58
Skäl 10

(10) Verkningarna av nationella 
återvändandeåtgärder bör ges en europeisk 
dimension genom införande av ett förbud 
mot återinresa som hindrar återinresa på alla 
medlemsstaters territorium.

(10) Verkningarna av nationella 
återvändandeåtgärder bör ges en europeisk 
dimension genom införande av ett förbud 
mot återinresa som hindrar återinresa på alla 
medlemsstaters territorium, detta dock 
endast i exceptionella fall.

Längden på förbudet mot återinresa bör 
bestämmas med hänsyn till alla relevanta 
omständigheter i det enskilda fallet, men i 
normala fall inte överstiga fem år. I fall som 
innebär allvarliga hot mot allmän ordning 
och säkerhet, bör medlemsstaterna ha rätt att 
ålägga längre återinreseförbud.

Längden på förbudet mot återinresa bör 
bestämmas med hänsyn till alla relevanta 
omständigheter i det enskilda fallet, men i 
normala fall inte överstiga fem år. I fall som 
innebär påvisade allvarliga hot mot allmän 
ordning och säkerhet, bör medlemsstaterna 
ha rätt att ålägga längre återinreseförbud.

Or. en

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 59
Skäl 11
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(11) Användningen av tillfälligt 
frihetsberövande bör vara begränsad och 
kopplad till proportionalitetsprincipen. 
Tillfälligt frihetsberövande bör användas 
endast om det är nödvändigt för att 
förhindra att den berörda personen avviker 
och om andra åtgärder som innebär ett 
mindre mått av tvång är otillräckliga.

(11) Användningen av frihetsberövande bör 
vara begränsad och kopplad till 
proportionalitetsprincipen. 
Frihetsberövande bör användas endast för 
att kunna planera återsändandet om andra 
åtgärder som innebär ett mindre mått av 
tvång är otillräckliga.

Or. fr

Motivering

Istället för ”tillfälligt frihetsberövande” bör ett begrepp användas, som säger vad det 
egentligen handlar om med hänsyn till den frihetsberövandegrad som avses, nämligen ett 
”frihetsberövande” – med hänsyn till att åtgärden kan vara i upp till sex månader är den 
långt ifrån tillfällig. Detta förslag till begreppsändring avser också hela kapitel IV.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 60
Skäl 11

(11) Användningen av tillfälligt 
frihetsberövande bör vara begränsad och 
kopplad till proportionalitetsprincipen. 
Tillfälligt frihetsberövande bör användas 
endast om det är nödvändigt för att förhindra 
att den berörda personen avviker och om 
andra åtgärder som innebär ett mindre mått 
av tvång är otillräckliga.

(11) All användning av tillfälligt 
frihetsberövande måste vara begränsad till 
olagliga invandrare som åtalas eller är 
föremål för undersökningar på grund av
andra straffbara handlingar än 
överträdelse av administrativa 
bestämmelser. Användningen måste också 
vara kopplad till proportionalitetsprincipen. 
Tillfälligt frihetsberövande bör användas 
endast om det är nödvändigt för att förhindra 
att den berörda personen avviker och om 
andra åtgärder som innebär ett mindre mått 
av tvång är otillräckliga.

Or. it

Motivering

Frihetsberövanden får inte ske på grund av överträdelser av administrativa bestämmelser.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 61
Skäl 12

(12) Det bör regleras hur man skall hantera 
situationen för tredjelandsmedborgare som 
omfattas av ett återsändandebeslut eller ett 
återvändandebeslut utfärdat av en 
medlemsstat och som grips på en annan 
medlemsstats territorium.

(12) Det bör regleras hur man skall hantera 
situationen för tredjelandsmedborgare som 
omfattas av ett återsändandebeslut eller ett 
återvändandebeslut utfärdat av en 
medlemsstat och som grips på en annan 
medlemsstats territorium. Detta förfarande 
kan endast träda i kraft när alla EU:s 
medlemsstater har harmoniserat 
förfarandena för ömsesidigt erkännande av 
tillstånden att förflytta sig fritt och 
uppehållstillstånden.

Or. it

Motivering

Innan man fastställer en europeisk återvändandepolitik bör EU ha en lagstiftning som 
reglerar de lagliga inresekanalerna till det europeiska territoriet.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 62
Skäl 15

(15) Medlemsstaterna bör ha snabb tillgång 
till uppgifter om återvändandebeslut, 
återsändandebeslut och förbud mot 
återinresa som utfärdats av andra 
medlemsstater. Denna informationsdelning 
bör ske i enlighet med [beslut/förordning … 
om inrättande, drift och användning av andra 
generationen av Schengens 
informationssystem (SIS II)].

(15) Medlemsstaterna bör ha snabb tillgång 
till uppgifter om återvändandebeslut, 
återsändandebeslut och förbud mot 
återinresa som utfärdats av andra 
medlemsstater. Denna informationsdelning 
bör ske under fullt iakttagande av skyddet 
för privatlivets helgd och för
personuppgifter och i enlighet med 
[beslut/förordning … om inrättande, drift 
och användning av andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II)].
Tillgång till och användning av denna 
information förutsätter att tillstånd därtill 
lämnats av den rättsliga myndigheten, och 
beviljas bara för de syften som omfattas av 
detta direktiv.

Or. it
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 63
Skäl 16

(16) Eftersom målet med detta direktiv, 
nämligen att införa gemensamma regler om 
återvändande, återsändande, användning av 
tvångsmedel, tillfälligt frihetsberövande och 
återinresa, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna, och de därför, 
på grund av åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går förordningen inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

(16) Eftersom målet med detta direktiv, 
nämligen att införa gemensamma regler om 
återvändande, återsändande, användning av 
tvångsmedel, tillfälligt frihetsberövande och 
återinresa, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna, och de därför, 
på grund av åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel träder detta direktiv i kraft 
först när det antagits en 
gemenskapslagstiftning om laglig 
invandring som gäller i alla medlemsstater.

Or. it

Motivering

Innan man fastställer en europeisk återvändandepolitik bör EU ha en lagstiftning som 
reglerar de lagliga inresekanalerna till det europeiska territoriet.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 64
Skäl 17

(17) Medlemsstaterna bör genomföra 
bestämmelserna i detta direktiv utan 
diskriminering på grund av bland annat kön, 
ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 
genetiska särdrag, språk, religion eller 
övertygelse, politisk eller annan åskådning, 
tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning.

(17) Medlemsstaterna bör genomföra 
bestämmelserna i detta direktiv utan 
diskriminering på grund av bland annat kön, 
ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 
genetiska särdrag, språk, religion eller 
övertygelse, politisk eller annan åskådning, 
tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning och med full respekt 
för internationella konventioner, och bör 
undvika omänsklig och förnedrande 
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behandling och sätta stopp för 
tvångsmässiga förvarsåtgärder som 
innebär att rättsprinciperna tillämpas olika 
för unionsmedborgare och 
tredjelandsmedborgare.

Or. it

Motivering

Skyddet av de mänskliga rättigheterna behöver förtydligas i detta direktiv.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 65
Skäl 18

(18) I överensstämmelse med 1989 års FN-
konvention om barnets rättigheter bör 
barnets intressen komma i främsta rummet 
när medlemsstaterna genomför detta 
direktiv. I överensstämmelse med 
Europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna bör rätten till skydd för 
familjelivet komma i främsta rummet när 
medlemsstaterna genomför detta direktiv.

(18) I överensstämmelse med 1989 års FN-
konvention om barnets rättigheter bör 
barnets intressen komma i främsta rummet 
när medlemsstaterna genomför detta 
direktiv. Därför får underåriga aldrig 
kvarhållas i förvarsanläggningar eller
under förhållanden där deras personliga 
frihet begränsas i Europeiska unionen eller 
på platser som finansieras av Europeiska 
unionen och/eller av enskilda 
medlemsstater. I överensstämmelse med 
Europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna bör rätten till skydd för 
familjelivet komma i främsta rummet när 
medlemsstaterna genomför detta direktiv.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 66
Skäl 19

(19) Tillämpningen av detta direktiv 
påverkar inte de förpliktelser som följer av 
Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 om 
flyktingars rättsliga ställning, i dess lydelse 
enligt New York-protokollet av den 
31 januari 1967.

(19) Tillämpningen av detta direktiv 
påverkar inte de förpliktelser som följer av 
Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 om 
flyktingars rättsliga ställning, i dess lydelse 
enligt New York-protokollet av den 
31 januari 1967. Det är därför förbjudet 
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med varje form av tvångsmässigt förvar av 
flyktingar och asylsökande och av 
tredjelandsmedborgare som har rätt till
humanitärt skydd.

Or. it

Motivering

Detta förtydligande tycks nödvändigt i överensstämmelse med gällande internationella 
bestämmelser.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 67
Skäl 24

(24) Detta direktiv utgör – i den omfattning 
som det gäller för tredjelandsmedborgare 
som inte uppfyller villkoren för inresa i 
enlighet med konventionen om tillämpning 
av Schengenavtalet – en rättsakt som bygger 
vidare på Schengenregelverket eller som på 
annat sätt hänför sig till det regelverket i den 
mening som avses i artikel 3.2 i 
anslutningsfördraget.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 68
Artikel 1

I detta direktiv föreskrivs gemensamma 
normer och förfaranden som skall tillämpas i 
medlemsstaterna vid återsändande av 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 
unionen, i överensstämmelse med 
grundläggande rättigheter som allmänna 
principer för gemenskapsrätten och med 

I detta direktiv, som träder i kraft när det 
antagits en gemenskapslagstiftning om 
laglig och ekonomisk migration, föreskrivs 
gemensamma normer och förfaranden som 
skall tillämpas i medlemsstaterna vid 
återsändande av tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt i unionen, i överensstämmelse 



AM\630827SV.doc 13/88 PE 378.672v01-00

SV

internationell rätt, inklusive flyktingsskydd 
och de förpliktelser att respektera mänskliga 
rättigheter som följer av internationella 
fördrag.

med grundläggande rättigheter som 
allmänna principer för gemenskapsrätten och 
med internationell rätt, inklusive 
flyktingsskydd och de förpliktelser att 
respektera mänskliga rättigheter som följer 
av internationella fördrag samt 
förpliktelserna som bygger på att lagen 
skall vara allmängiltig och inte 
diskriminera mellan unionsmedborgare 
och tredjelandsmedborgare.

Or. it

Motivering

Innan man fastställer en europeisk återvändandepolitik bör EU ha en lagstiftning som 
reglerar de lagliga inresekanalerna till det europeiska territoriet. Likabehandling mellan 
unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare bör vara en förutsättning för genomförandet 
av bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 69
Artikel 2, punkt 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 
på en medlemsstats territorium, det vill säga 
som

1. Detta direktiv skall tillämpas på 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 
på en medlemsstats territorium, det vill säga 
som inte uppfyller villkoren för inresa enligt 
artikel 5 i konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet.

(a) inte uppfyller, eller inte längre 
uppfyller, villkoren för inresa enligt artikel 5 
i konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet, eller
(b) på annat sätt vistas olagligt på en 
medlemsstats territorium.

Or. it

Motivering

I samband med genomförandet av gemensamma regler för återvändandepolitiken måste det 
införas särskilda bestämmelser för de personer som för första gången reser in till EU och för 
de personer som tidigare beviljats uppehållstillstånd eller humanitärt skydd av en av 
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medlemsstaterna. För detta ändamål bör det utarbetas ett särskilt direktiv för 
tredjelandsmedborgare som tidigare har beviljats uppehållstillstånd eller någon form av 
humanitärt skydd.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 70
Artikel 2, punkt 2

2. Medlemsstaterna får besluta att tillämpa 
detta direktiv på tredjelandsmedborgare 
som har vägrats inresa i en medlemsstats 
transitområde. De skall dock se till att den 
behandling och det skydd som sådana 
tredjelandsmedborgare får inte är mindre 
förmånlig än vad som föreskrivs i 
artiklarna 8, 10, 13 och 15.

utgår

Or. it

Motivering

För närvarande finns det inte någon definition av en medlemsstats ”transitområde”. Därför 
är det bättre att inte införa särskilda bestämmelser i detta direktiv.

Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 71
Artikel 2, punkt 2

2. Medlemsstaterna får besluta att tillämpa 
detta direktiv på tredjelandsmedborgare 
som har vägrats inresa i en medlemsstats 
transitområde. De skall dock se till att den 
behandling och det skydd som sådana 
tredjelandsmedborgare får inte är mindre 
förmånlig än vad som föreskrivs i 
artiklarna 8, 10, 13 och 15.

utgår

Or. sl

Motivering

Vägrad inresa regleras redan genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer 
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(kodex om Schengengränserna). Möjligheten att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på 
resande i transitområdet står dessutom i strid med bestämmelserna i artikel 26 i konventionen 
om tillämpning av Schengenavtalet, enligt vilken transportföretagen skall ta ansvaret för att 
tredjelandsmedborgare som vägrats inresa återförs till det tredjeland från vilket de 
transporterat dessa personer.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 72
Artikel 2, punkt 2

2. Medlemsstaterna får besluta att tillämpa 
detta direktiv på tredjelandsmedborgare som
har vägrats inresa i en medlemsstats 
transitområde. De skall dock se till att den 
behandling och det skydd som sådana 
tredjelandsmedborgare får inte är mindre 
förmånlig än vad som föreskrivs i 
artiklarna 8, 10, 13 och 15.

2. Medlemsstaterna skall också tillämpa 
detta direktiv på tredjelandsmedborgare som 
har vägrats inresa i en medlemsstats 
transitområde. De skall se till att den 
behandling och det skydd som sådana 
tredjelandsmedborgare får inte är mindre 
förmånlig än vad som föreskrivs i 
artiklarna 8, 10, 13 och 15.

Or. en

Motivering

De allra flesta personer anländer till transitområden och ansöker där om visum. Därför bör 
detta direktiv omfatta transitområden.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 73
Artikel 2, punkt 3, led ba (nytt)

ba) som åtnjuter, eller har åtnjutit, 
humanitärt skydd.

Or. it

Motivering

Med tanke på de särskilda förhållanden som gäller för denna grupp bör den hållas utanför 
direktivets tillämpningsområde. 
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 74
Artikel 2, punkt 3, led bb (nytt)

bb) som beviljats ett eller flera 
uppehållstillstånd under de senaste fem 
åren.

Or. it

Motivering

Med tanke på de särskilda förhållanden som gäller för denna grupp bör den hållas utanför 
direktivets tillämpningsområde. 

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 75
Artikel 2, punkt 3, led bc (nytt)

bc) som har inlett legaliseringsförfaranden.

Or. it

Motivering

Med tanke på de särskilda förhållanden som gäller för denna grupp bör den hållas utanför 
direktivets tillämpningsområde. 

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 76
Artikel 2, punkt 3, led bd (nytt)

bd) som är underåriga.

Or. it

Motivering

Med tanke på de särskilda förhållanden som gäller för denna grupp bör den hållas utanför 
direktivets tillämpningsområde. 
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 77
Artikel 2, punkt 3, led be (nytt)

be) som trots att de nått myndig ålder måste 
förlänga sin vistelse på en medlemsstats 
territorium i studiesyfte.

Or. it

Motivering

Med tanke på de särskilda förhållanden som gäller för denna grupp bör den hållas utanför 
direktivets tillämpningsområde. 

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 78
Artikel 2, punkt 3, led bf (nytt)

bf) som är föräldrar med barn för vilka de 
har försörjningsansvar.

Or. it

Motivering

Med tanke på de särskilda förhållanden som gäller för denna grupp bör den hållas utanför 
direktivets tillämpningsområde. 

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 79
Artikel 2, punkt 3, led bg (nytt)

bg) som kan visa att de är välintegrerade 
trots att deras vistelse är olaglig.

Or. it

Motivering

Med tanke på de särskilda förhållanden som gäller för denna grupp bör den hållas utanför 
direktivets tillämpningsområde. 
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 80
Artikel 2, punkt 3, led bh (nytt)

bh) som är sysselsatta på den svarta 
arbetsmarknaden och har slagit larm om 
arbetsgivarnas olagliga verksamhet.

Or. it

Motivering

Med tanke på de särskilda förhållanden som gäller för denna grupp bör den hållas utanför 
direktivets tillämpningsområde. 

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 81
Artikel 2, punkt 3, led bi (nytt)

bi) som efter en olaglig vistelse har fått ett 
erbjudande av arbetsgivarna om laglig 
anställning.

Or. it

Motivering

Med tanke på de särskilda förhållanden som gäller för denna grupp bör den hållas utanför 
direktivets tillämpningsområde. 

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 82
Artikel 3, led b

(b) olaglig vistelse: närvaro på en 
medlemsstats territorium av en 
tredjelandsmedborgare som inte uppfyller 
eller inte längre uppfyller villkoren för att 
vistas eller vara bosatt i den medlemsstaten.

(b) olaglig vistelse: närvaro på en 
medlemsstats territorium av en 
tredjelandsmedborgare som inte uppfyller 
villkoren för att vistas eller vara bosatt i den 
medlemsstaten.
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Or. it

Motivering

I samband med genomförandet av gemensamma regler för återvändandepolitiken måste det 
införas särskilda bestämmelser för de personer som för första gången reser in till EU och för 
de personer som tidigare beviljats uppehållstillstånd eller humanitärt skydd av en av 
medlemsstaterna. För detta ändamål bör det utarbetas ett särskilt direktiv för 
tredjelandsmedborgare som tidigare har beviljats uppehållstillstånd eller någon form av 
humanitärt skydd.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 83
Artikel 3, led c

(c) återvändande: återresa till 
ursprungslandet, transitlandet eller ett 
annat tredjeland, oavsett om detta sker 
frivilligt eller med tvång.

(c) återvändande: återresa till 
ursprungslandet eller till ett transitland i 
vilket tredjelandsmedborgaren har nära 
släktingar och vilket 
tredjelandsmedborgaren har godkänt sedan 
information lämnats, oavsett om detta sker 
frivilligt eller med tvång.

Or. fr

Motivering

Begreppet återvändande bör inte omfatta återvändande till länder som personerna aldrig 
varit i eller som de inte har några starka band till.

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 84
Artikel 3, led c

(c) återvändande: återresa till 
ursprungslandet, transitlandet eller ett 
annat tredjeland, oavsett om detta sker 
frivilligt eller med tvång.

(c) återvändande: återresa till 
ursprungslandet oavsett om detta sker 
frivilligt eller med tvång.

Or. en
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Motivering

I kommissionens förslag beaktas invandrarnas hälsotillstånd endast så till vida att man 
garanterar att de inte dör under transporten till ursprungslandet. Det är nödvändigt att 
betona att frågor som rör hälsa aldrig får uppfattas som en kostnadsfråga. Administrativa 
förfaranden får inte leda till att de illegala invandrarnas liv och hälsa hotas. Syftet med detta 
förslag är att garantera adekvat läkarvård i fall av allvarlig sjukdom innan ett 
återvändandeförfarande inleds.   

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 85
Artikel 3, led c

(c) återvändande: återresa till 
ursprungslandet, transitlandet eller ett 
annat tredjeland, oavsett om detta sker 
frivilligt eller med tvång.

(c) återvändande: återresa till 
ursprungslandet.

Or. it

Motivering

Den vetenskapliga definitionen av återvändande omfattar, vilket framgår av auktoritativa 
studier på området, uteslutande återvändandet till hemlandet. Eventuella förvanskningar av 
denna innebörd är inte förenliga med den ursprungliga definitionen av ”återvändande”. 

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 86
Artikel 3, led d

(d) beslut om återvändande: beslut av 
förvaltningsmyndighet eller domstol som 
anger att en tredjelandsmedborgares vistelse 
är olaglig och ålägger denne att återvända.

(d) beslut om återvändande: rättsligt beslut 
som anger att en tredjelandsmedborgares 
vistelse är olaglig och ålägger denne att 
återvända.

Or. it

Motivering

Beslutet om återvändande bör endast fattas genom ett rättsligt beslut.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 87
Artikel 3, led f

(f) beslut om återsändande: beslut av 
förvaltningsmyndighet eller domstol om att 
en tredjelandsmedborgare skall återsändas.

(f) beslut om återsändande: rättsligt beslut 
om att en tredjelandsmedborgare skall 
återsändas.

Or. it

Motivering

Beslutet om återsändande bör endast fattas genom ett rättsligt beslut.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 88
Artikel 3, led g

(g) förbud mot återinresa: beslut av 
förvaltningsmyndighet eller domstol om 
förbud mot återinresa på en medlemsstats 
territorium för en bestämd tid.

utgår

Or. en

Motivering

Förbudet mot återresa bör avskaffas generellt. 

Ändringsförslag från Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 89
Artikel 3, led g

(g) förbud mot återinresa: beslut av 
förvaltningsmyndighet eller domstol om 
förbud mot återinresa på en medlemsstats 
territorium för en bestämd tid.

(g) förbud mot återinresa: beslut av 
förvaltningsmyndighet eller domstol om 
förbud mot återinresa på en medlemsstats 
territorium för tredjelands medborgare som 
utgör ett hot mot den allmänna ordningen
för en bestämd tid.

Or. en
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 90
Artikel 3, led g

(g) förbud mot återinresa: beslut av 
förvaltningsmyndighet eller domstol om 
förbud mot återinresa på en medlemsstats 
territorium för en bestämd tid.

(g) förbud mot återinresa: rättsligt beslut om 
förbud mot återinresa på en medlemsstats 
territorium för en bestämd tid.

Or. it

Motivering

Beslutet om förbud mot återinresa bör endast fattas genom ett rättsligt beslut.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 91
Artikel 3, led ga (nytt) 

(ga) risk för att den berörda personen 
avviker: varje beslut som en 
förvaltningsmyndighet eller domstol fattar 
efter en individuell bedömning av risken 
för att den berörda personen avviker, 
gentemot en tredjelandsmedborgare som 
omfattas av ett återvändande- eller 
återsändandebeslut, så snart det kunnat 
fastställas att denne inte haft någon skuld 
till att beslutet inte kunnat genomföras. 
Detta beslut skall grundas på objektiva 
kriterier som fastställs i lagstiftningen.

Or. fr

Motivering

För att undvika feltolkningar av detta begrepp och för att se till att samtliga villkor verkligen 
uppfylls för att prioritera frivilliga återvändanden, måste begreppet ”risk för att den berörda 
personen avviker” ges en snäv definition.
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Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 92
Artikel 3, led gb (nytt)

(gb) frihetsberövande: att, oftast i särskilda 
anläggningar för frihetsberövande, 
kvarhålla en tredjelandsmedborgare som 
omfattas av ett påtvingat återvändande, i 
syfte att planera dennes återsändande; 
perioden för frihetsberövandet skall vara så 
kort som möjligt.

Or. fr

Motivering

Frihetsberövande i väntan på återsändande måste vara ett väl definierat begrepp, då det är 
en åtgärd som innebär ett ifrågasättande av rätten till frihet – och för att undvika 
feltolkningar. Frihetsberövande kan endast vara motiverat för att man skall kunna planera ett 
återsändande vid ett påtvingat återvändande, och perioden för frihetsberövandet skall vara så 
kort som möjligt.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 93
Artikel 3, led gc (nytt) 

(gc) transitområde: området mellan 
ankomst- och avgångsplatserna på en 
medlemsstats territorium och 
kontrollplatserna vid inresa i eller utresa 
från territoriet; detta område har inte 
någon extraterritoriell status; området 
omfattas av artikel 5.1 i Europeiska 
konventionen om skydd av de mänskliga 
rättigheterna.

Or. fr

Motivering

Även om direktivets garantier inte gäller transitområden måste medlemsstaterna se till att 
Europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna respekteras i dessa 
områden, på samma sätt som avses i artiklarna 5, 6, 12 och 14 i detta förslag.
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Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 94
Artikel 3, led gd (nytt) 

(gd) utsatta personer: underåriga, 
underåriga utan medföljande vuxen, 
funktionshindrade, äldre, gravida, 
ensamstående föräldrar med underåriga 
barn, och personer som utsatts för tortyr, 
våldtäkt eller andra allvarliga former av 
psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Or. fr

Motivering

Direktivet måste innehålla en definition av vad som avses med ”utsatta personer”. Denna 
definition motsvarar den som tas upp i artikel 17.1 i rådets direktiv 2003/9/EG om 
miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 95
Artikel 3, led ga (nytt)

(ga) kvarhållande (i häkte): 
frihetsberövande av en 
tredjelandsmedborgare som omfattas av ett 
beslut om återsändande eller återvändande 
om det finns allvarliga skäl att anta att risk 
för att personen avviker föreligger.

Or. en

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 96
Artikel 3, led ga (nytt)

(ga) tillfälligt frihetsberövande: instrument 
för tillämpning av lagen som medger att en 
illegal invandrare från tredjeland som 
omfattas av ett beslut om återsändande 
tillfälligt hålls i fängsligt förvar i syfte att 
hindra honom eller henne från att avvika 
under förberedelserna inför hans eller 
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hennes återsändande.

Or. en

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 97
Artikel 3, led gb (nytt)

(gb anläggningar för fängsligt förvar: 
platser för kvarhållande, andra än 
fängelser, utanför transitområden, där 
illegala invandrare berövas sin 
rörelsefrihet. 

Or. en

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 98
Artikel 3, led gc (nytt)

(gc) sårbar person: särskilt underåriga, 
personer med funktionshinder, sjuka 
personer, gravida kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 99
Artikel 4, rubriken

Förmånligare bestämmelser Befintliga, förmånligare bestämmelser

Or. sl

Motivering

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,atveno poslabšala. Tudi če bi bili sprejeti vsi 
predlogi sprememb členov, ki se nanašajo na odločitev o vrnitvi, bi bilo zaradi 
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administrativnih zahtev predloga direktive, izvajanje bilateralnih sporazumov ohromljeno, če 
ne celo onemogočeno.

Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 100
Artikel 4, punkt 1, inledningen

3. Detta direktiv skall inte påverka 
tillämpningen av förmånligare
bestämmelser i

1. Detta direktiv skall inte påverka 
tillämpningen av befintliga bestämmelser i

Or. sl

Motivering

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,atveno 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.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 101
Artikel 4, punkt 1, inledningen

3. Detta direktiv skall inte påverka 
tillämpningen av förmånligare
bestämmelser i

1. Detta direktiv skall upphäva alla
bestämmelser i

Or. it

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 102
Artikel 5

Vid genomförandet av detta direktiv skall I enlighet med artikel 8 i Europeiska 
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medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
tredjelandsmedborgarens familjeband ser ut 
och hur starka dessa band är, hur länge 
vederbörande har vistats i den berörda 
medlemsstaten och huruvida det finns 
familjeband eller kulturella och sociala band 
med dennes ursprungsland. De skall också ta 
hänsyn till barnets bästa, i enlighet med 
1989 års FN-konvention om barnets 
rättigheter.

konventionen om skydd av de mänskliga 
rättigheterna skall medlemsstaterna vid 
genomförandet av detta direktiv ta hänsyn 
till hur tredjelandsmedborgarens familjeband 
ser ut och hur starka dessa band är, hur länge 
vederbörande har vistats i den berörda 
medlemsstaten och huruvida det finns 
familjeband eller kulturella och sociala band 
med dennes ursprungsland. De skall också ta 
hänsyn till barnets bästa, i enlighet med 
1989 års FN-konvention om barnets 
rättigheter.

Or. fr

Motivering

Om man skall ta hänsyn till principen om att barnets intressen skall komma i främsta rummet, 
i enlighet med artikel 3 i FN-konventionen om barnets rättigheter, bör barn aldrig omfattas 
av ett förfarande för återsändande. Om ett återvändande till ursprungslandet bedöms vara 
det lämpligaste alternativet bör detta organiseras genom ett särskilt förfarande och inte 
innebära något frihetsberövande.

Ändringsförslag från Adeline Hazan och Martine Roure

Ändringsförslag 103
Artikel 5, styckena 1a och 1b (nya)

För att se till att barnets intressen kommer i
främsta rummet skall medlemsstaterna se 
till att minderåriga aldrig utsätts för 
återsändande eller frihetsberövande.
Familjer med ett eller två minderåriga barn 
får aldrig omfattas av något 
frihetsberövande, och andra lösningar än 
frihetsberövande måste tillämpas i första 
hand.

Or. fr

Motivering

I princip bör minderåriga aldrig utsättas för frihetsberövande eller återsändande. Dessutom 
måste varje person som utger sig för att vara minderårig betraktas som minderårig fram till 
det att man kunnat bevisa motsatsen och personens angivna ålder kan endast bestridas genom 
ett domstolsbeslut.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 104
Artikel 5, stycke 1a (nytt)

När medlemsstaterna tillämpar detta 
direktiv skall de ta vederbörlig hänsyn till 
de mest utsatta samhällsgrupperna och till 
särskilda förhållanden såsom ålder, fysisk 
och psykisk hälsa samt kön.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 105
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall utfärda beslut om 
återvändande till tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt på deras territorium.

1. Medlemsstaterna skall utfärda beslut om 
återvändande till tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt på deras territorium och som, 
till följd av den rättsliga myndighetens 
beslut, inte uppfyller kraven när det gäller
tillämpningsområdet, som fastställs i
artikel 2 i detta direktiv.

Or. it

Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 106
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall utfärda beslut om 
återvändande till tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt på deras territorium.

1. Medlemsstaterna skall utfärda beslut om 
återvändande till tredjelandsmedborgare som 
inte längre uppfyller inresevillkoren enligt 
artikel 5 i kodexen om Schengengränserna.

Or. sl

Motivering

Določila tega člena ne bi smela veljati za vse državljane tretjih držav, ki so nezakonito 
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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. 

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 107
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall utfärda beslut om 
återvändande till tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt på deras territorium.

1. Medlemsstaterna kan utfärda beslut om 
återvändande till tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt på deras territorium.

Or. fr

Motivering

Beslutet om återvändande får inte framställas som ett systematiskt beslut, utan måste fattas 
efter en utvärdering av varje enskild person, för att respektera förbudet mot avvisning eller 
utvisning.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 108
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall utfärda beslut om 
återvändande till tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt på deras territorium.

1. Medlemsstaterna kan utfärda beslut om 
återvändande till tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt på deras territorium.

Or. en

Motivering

Ett beslut om återvändande skall aldrig vara obligatoriskt.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 109
Artikel 6, punkt 2

2. I återvändandebeslutet skall det fastställas 
en lämplig period för frivilligt återvändande 
på upp till fyra veckor, om det inte finns 
skäl att anta att den berörda personen kan 
avvika under denna period. Vissa 
förpliktelser som syftar till att förhindra att 
den berörda personen avviker, till exempel 
regelbunden anmälan hos myndigheter, 
ställande av borgen, inlämnande av 
handlingar eller skyldighet att stanna på en
viss plats, får åläggas under perioden i fråga.

2. I återvändandebeslutet skall det fastställas 
en lämplig period för frivilligt återvändande 
på upp till tio veckor. Vissa förpliktelser, till 
exempel regelbunden anmälan hos 
myndigheter eller skyldighet att stanna på en 
plats som väljs av tredjelandsmedborgaren, 
får åläggas under perioden i fråga.

Or. it

Motivering

Om man i överensstämmelse med kommissionens riktlinjer vill främja frivilligt återvändande 
verkar det mer realistiskt med en frist på tio veckor. Dessutom finns det inte någon gemensam 
definition av risken för att den berörda personen avviker. Hänvisningar till denna risk bör 
därför inte göras i detta direktiv.

Ändringsförslag från Adeline Hazan och Martine Roure

Ändringsförslag 110
Artikel 6, punkt 2

2. I återvändandebeslutet skall det fastställas 
en lämplig period för frivilligt återvändande 
på upp till fyra veckor, om det inte finns
skäl att anta att den berörda personen kan 
avvika under denna period. Vissa 
förpliktelser som syftar till att förhindra att 
den berörda personen avviker, till exempel 
regelbunden anmälan hos myndigheter, 
ställande av borgen, inlämnande av 
handlingar eller skyldighet att stanna på en 
viss plats, får åläggas under perioden i fråga.

2. I återvändandebeslutet skall det fastställas 
en lämplig period för frivilligt återvändande 
på minst fyra veckor, såvida inte en behörig 
domstol eller förvaltningsdomstol har 
objektiva skäl att anta att den berörda 
personen kan avvika under denna period. 
Vissa förpliktelser som syftar till att 
förhindra att den berörda personen avviker, 
till exempel regelbunden anmälan hos 
myndigheter, ställande av borgen, 
inlämnande av handlingar eller skyldighet 
att stanna på en viss plats, får åläggas under 
perioden i fråga.
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Or. fr

Motivering

En period på ”upp till fyra veckor” är för kort för att tredjelandsmedborgarna i praktiken 
skall kunna planera ett frivilligt återvändande och förbereda sig mentalt inför återvändandet 
till det land de lämnat för att söka en bättre framtid.

Ett frivilligt återvändande måste vara just frivilligt, och det är därför som denna möjlighet till 
frivilligt återvändande endast får inskränkas genom ett objektivt beslut som fattats av en 
behörig domstol eller förvaltningsmyndighet, om dessa misstänker att det föreligger en risk 
för att den berörda personen avviker.

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 111
Artikel 6, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna kan förlänga en 
period för frivilligt återvändande om det är 
nödvändigt.

Or. en

Motivering

Vissa ursprungsländer samarbetar bättre än andra.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 112
Artikel 6 punkt 2a (ny)

2a. Det föreligger inte nödvändigtvis en 
risk för att den berörda personen avviker 
bara för att tredjelandsmedborgaren 
olagligt vistas på en medlemsstats 
territorium.

Or. fr

Motivering

Här handlar det om att precisera att en olaglig vistelse på en medlemsstats territorium inte 
nödvändigtvis skall tolkas som att det föreligger en risk för att den berörda personen avviker. 
En sådan inställning skulle leda till ogiltiga beslut, eftersom de skulle stå i strid med artikel 6 
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i Europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 113
Artikel 6, punkt 2b (ny)

2b. Medlemsstaterna skall med konkret stöd 
och rådgivning hjälpa 
tredjelandsmedborgarna att återvända 
frivilligt.  

Or. fr

Motivering

Ett visst, minimalt socialt och ekonomiskt stöd måste tillhandahållas fram till det att de 
berörda personernas avresa. De får inte lämnas utblottade medan de skall förbereda sig för 
att återvända till ett land som de tvingats fly från och som det kommer att bli svårt att 
återvända till.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 114
Artikel 6, punkt 2c (ny)

2c. Personer som före ett 
återvändandebeslut omfattas av 
rådets direktiv 2003/9/EG skall även 
fortsättningsvis omfattas av samtliga 
bestämmelser i fråga om 
mottagandevillkor, som de har rätt till 
genom detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag har samma syfte som ändringsförslagen 112 och 113, och avser att 
underlätta ett frivilligt återvändande.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 115
Artikel 6, punkt 3

3. Beslutet om återvändande skall utfärdas 
som ett separat beslut eller tillsammans 
med ett beslut om återsändande.

3. Beslutet om återvändande skall utfärdas 
som ett beslut som hålls avskilt från ett 
beslut om återsändande.

Or. it

Motivering

Beslut om återvändande och återsändande bör fattas separat.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 116
Artikel 6, punkt 3

3. Beslutet om återvändande skall utfärdas 
som ett separat beslut eller tillsammans med 
ett beslut om återsändande.

3. Beslutet om återvändande skall utfärdas 
som ett separat beslut oberoende av beslutet 
om återsändande.

Or. fr

Motivering

Eftersom man avser att främja ett frivilligt återvändande bör man fastställa att förfarandet 
består av två olika steg som inte äger rum samtidigt, då detta skulle motverka främjandet av 
ett frivilligt återvändande.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 117
Artikel 6, punkt 4

4. Om medlemsstaterna är bundna av 
förpliktelser rörande mänskliga rättigheter 
som en följd av i synnerhet Europeiska 
konventionen om skydd av de mänskliga 
rättigheterna, till exempel förbudet mot 
avvisning eller utvisning (non-refoulement), 
rätten till utbildning och rätten till 
familjesammanhållning, skall inget 

4. Om medlemsstaterna är bundna av 
förpliktelser rörande mänskliga rättigheter 
som en följd av i synnerhet 
Genèvekonventionen om flyktingars 
rättsliga ställning, FN-konventionen mot 
tortyr, FN-konventionen om barnets 
rättigheter, Europeiska konventionen om 
skydd av de mänskliga rättigheterna, till 
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återvändandebeslut utfärdas. Om ett sådant 
beslut redan har utfärdats, skall det 
återkallas.

exempel förbudet mot avvisning eller 
utvisning (non-refoulement), rätten till 
utbildning och rätten till 
familjesammanhållning, skall inget 
återvändandebeslut utfärdas. Om ett sådant 
beslut redan har utfärdats, skall det 
återkallas.

Or. fr

Motivering

Dessa tre konventioner är kompletterande och nödvändiga för att tydligt fastställa skyddet för 
de grundläggande rättigheterna i detta dokument om återvändande, och det räcker inte att de 
bara nämns i skälen.

Ändringsförslag från Giusto Catania och Vittorio Agnoletto

Ändringsförslag 118
Artikel 6, punkt 4

4. Om medlemsstaterna är bundna av 
förpliktelser rörande mänskliga rättigheter 
som en följd av i synnerhet Europeiska 
konventionen om skydd av de mänskliga 
rättigheterna, till exempel förbudet mot 
avvisning eller utvisning (non-refoulement), 
rätten till utbildning och rätten till 
familjesammanhållning, skall inget 
återvändandebeslut utfärdas. Om ett sådant 
beslut redan har utfärdats, skall det 
återkallas.

4. Om medlemsstaterna är bundna av 
förpliktelser rörande mänskliga rättigheter 
som en följd av i synnerhet Europeiska 
konventionen om skydd av de mänskliga 
rättigheterna, Genèvekonventionen om 
flyktingars rättsliga ställning, den 
internationella konventionen mot tortyr, 
den internationella konventionen från 1989 
om barns rättigheter, till exempel förbudet 
mot avvisning eller utvisning (non-
refoulement), rätten till utbildning, rätten till 
vård vid allvarliga sjukdomar och rätten till 
familjesammanhållning, skall inget 
återvändandebeslut utfärdas. Om ett sådant 
beslut redan har utfärdats, skall det 
återkallas.

Or. it

Motivering

Syftet är att se till att alla nödvändiga hänvisningar finns med.
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Ändringsförslag från Patrick Gaubert

Ändringsförslag 119
Artikel 6, punkt 5 

5. Medlemsstaterna får när som helst bevilja 
ett självständigt uppehållstillstånd eller 
någon annan form av tillstånd som ger rätt 
att stanna i landet av humanitära eller andra 
skäl till en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på deras territorium. I sådana fall 
skall inget beslut om återsändande utfärdas; 
om ett sådant beslut redan har utfärdats skall 
det återkallas.

5. Medlemsstaterna får när som helst bevilja 
ett självständigt uppehållstillstånd eller 
någon annan form av tillstånd som ger rätt 
att stanna i landet av humanitära eller andra 
skäl till en tredjelandsmedborgare som vistas
olagligt på deras territorium.

För de personer som lider av en allvarlig 
sjukdom, vilket skall styrkas genom ett 
läkarintyg som utfärdats av en auktoriserad 
läkare eller läkare som utsetts av de 
behöriga nationella myndigheterna, skall 
medlemsstaterna bevilja ett självständigt 
uppehållstillstånd eller någon annan form 
av tillstånd som ger rätt att stanna i landet 
och rätt till sjukvård, såvida det inte kan 
bevisas att den berörda personen kan få 
behandling och sjukvård i ursprungslandet.
I sådana fall skall inget beslut om 
återsändande utfärdas; om ett sådant beslut 
redan har utfärdats skall det återkallas.
Medlemsstaterna skall meddela att ett 
sådant beslut återkallats genom den 
mekanism för ömsesidig information som 
avses i rådets beslut .../.../EG om 
upprättande av ett system för ömsesidigt 
informationsutbyte om medlemsstaternas 
åtgärder rörande asyl och invandring.

Or. fr

Motivering

Om en vårdmyndighet bevisar att en person är allvarligt sjuk och att den berörda personen 
inte kan få lämplig sjukvård i ursprungslandet får inte beslut om återvändande fattas för 
denna allvarligt sjuka person.
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Ändringsförslag från Adeline Hazan och Martine Roure

Ändringsförslag 120
Artikel 6, punkt 5

5. Medlemsstaterna får när som helst bevilja 
ett självständigt uppehållstillstånd eller 
någon annan form av tillstånd som ger rätt 
att stanna i landet av humanitära eller andra 
skäl till en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på deras territorium. I sådana fall 
skall inget beslut om återsändande utfärdas; 
om ett sådant beslut redan har utfärdats skall 
det återkallas.

5. Medlemsstaterna får när som helst bevilja 
ett självständigt uppehållstillstånd eller 
någon annan form av tillstånd som ger rätt 
att stanna i landet av humanitära eller andra 
skäl till en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på deras territorium. För de 
personer som lider av en allvarlig sjukdom 
skall medlemsstaterna utfärda ett 
uppehållstillstånd eller någon annan form 
av tillstånd som ger rätt att stanna i landet 
för att få sjukvård, såvida det inte kan 
bevisas att den berörda personen kan få 
lämplig sjukvård i det land som han eller 
hon skall återsändas till. I sådana fall skall 
inget beslut om återsändande utfärdas; om 
ett sådant beslut redan har utfärdats skall det 
återkallas.

Or. fr

Motivering

Personer som vistas olagligt i ett land och som återsänds till sitt land och som av geografiska 
eller ekonomiska skäl inte kan få lämplig vård för sin sjukdom riskerar därmed att avlida 
eller att bli invalida. Detta innebär en kränkning av de mänskliga rättigheterna och de värden 
som Europeiska unionen försvarar. I detta hänseende måste man lägga särskild vikt vid den 
situation som sjuka personer befinner sig i, i samband med ett återvändandeförfarande som 
de berörs av.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro och Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 121
Artikel 6, punkt 5

5. Medlemsstaterna får när som helst bevilja 
ett självständigt uppehållstillstånd eller 
någon annan form av tillstånd som ger rätt 
att stanna i landet av humanitära eller andra 
skäl till en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på deras territorium. I sådana fall 
skall inget beslut om återsändande utfärdas; 
om ett sådant beslut redan har utfärdats skall 

5. Medlemsstaterna får när som helst bevilja 
ett självständigt uppehållstillstånd eller 
någon annan form av tillstånd som ger rätt 
att stanna i landet av humanitära eller andra 
skäl till en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på deras territorium. 
Medlemsstaterna får bevilja ett 
självständigt uppehållstillstånd eller någon 



AM\630827SV.doc 37/88 PE 378.672v01-00

SV

det återkallas. annan form av tillstånd som ger rätt att 
stanna i landet för adekvat tillgång till 
hälsovård om det inte kan bevisas att 
personen i fråga kan få lämplig behandling 
och läkarvård i sitt ursprungsland. I sådana 
fall skall inget beslut om återsändande 
utfärdas; om ett sådant beslut redan har 
utfärdats skall det återkallas.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag beaktas invandrarnas hälsotillstånd endast så till vida att man 
garanterar att de inte dör under transporten till ursprungslandet. Det är nödvändigt att 
betona att frågor som rör hälsa aldrig får uppfattas som en kostnadsfråga. Administrativa 
förfaranden får inte leda till att de illegala invandrarnas liv och hälsa hotas. Syftet med detta 
förslag är att garantera adekvat läkarvård i fall av allvarlig sjukdom innan ett 
återvändandeförfarande inleds.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 122
Artikel 6, punkt 5

5. Medlemsstaterna får när som helst bevilja 
ett självständigt uppehållstillstånd eller 
någon annan form av tillstånd som ger rätt 
att stanna i landet av humanitära eller andra 
skäl till en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på deras territorium. I sådana fall 
skall inget beslut om återsändande utfärdas; 
om ett sådant beslut redan har utfärdats skall 
det återkallas.

5. Medlemsstaterna får när som helst bevilja 
ett självständigt uppehållstillstånd eller 
någon annan form av tillstånd som ger rätt 
att stanna i landet av humanitära eller andra 
skäl till en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på deras territorium. 
Medlemsstaterna får bevilja ett 
självständigt uppehållstillstånd eller någon 
annan form av tillstånd som ger rätt att 
stanna i landet för adekvat tillgång till 
hälsovård om det inte kan bevisas att 
personen i fråga kan få lämplig behandling 
och läkarvård i sitt ursprungsland. I sådana 
fall skall inget beslut om återsändande 
utfärdas; om ett sådant beslut redan har 
utfärdats skall det återkallas.

Or. en
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Motivering

Det föreslagna tillägget är avsett att utesluta risken för att beslut om återvändande äventyrar 
människors liv.

Ändringsförslag från Giusto Catania och Vittorio Agnoletto

Ändringsförslag 123
Artikel 6, punkt 5

5. Medlemsstaterna får när som helst bevilja 
ett självständigt uppehållstillstånd eller 
någon annan form av tillstånd som ger rätt 
att stanna i landet av humanitära eller andra 
skäl till en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på deras territorium. I sådana fall 
skall inget beslut om återsändande utfärdas; 
om ett sådant beslut redan har utfärdats skall 
det återkallas.

5. Medlemsstaterna får när som helst bevilja 
ett självständigt uppehållstillstånd eller 
någon annan form av tillstånd som ger rätt 
att stanna i landet av humanitära skäl, på 
grund av allvarlig sjukdom eller av andra 
skäl till en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på deras territorium. I sådana fall 
skall inget beslut om återsändande utfärdas; 
om ett sådant beslut redan har utfärdats skall 
det återkallas.

Or. it

Motivering

Skyddet av rätten till hälsa bör prioriteras i direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 124
Artikel 6, punkt 5a (ny)

5a. Medlemsstaterna skall skydda personer 
som är offer för eller vittnen till 
människohandel. I sådana fall skall inget 
beslut om återsändande utfärdas och om ett 
sådant beslut redan har utfärdats skall det 
återkallas för de personer som är offer för 
eller vittnen till människohandel och som
inte kan garanteras säkerhet i det land som 
de skall återsändas till.
För att underlätta medlemsstaternas arbete 
för att skydda tredjelandsmedborgare skall 
Europeiska unionen införa flera olika 
mekanismer för ekonomiskt stöd till sådana 
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medlemsstater.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att även skydda denna persongrupp som utsätts för förföljelse. Personer som är 
offer för eller vittnen till människohandel får inte bara ”utnyttjas” i samband med 
rättegångar, utan situationen i deras ursprungsland måste också beaktas innan deras 
återvändande planeras, för att undvika att de utsätts för påtryckningar eller farliga hot.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 125
Artikel 6, punkt 6

6. Om en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på en medlemsstats territorium har 
ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av 
en annan medlemsstat, skall den första 
medlemsstaten avstå från att utfärda ett 
beslut om återsändande om personen i fråga 
frivilligt återvänder till den medlemsstat som 
utfärdat uppehållstillståndet.

6. Om en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på en medlemsstats territorium har 
ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av 
en annan medlemsstat, skall den första 
medlemsstaten avstå från att utfärda ett 
beslut om återsändande om personen i fråga 
frivilligt återvänder till den medlemsstat som 
utfärdat uppehållstillståndet. Denna 
bestämmelse gäller bara fram till dess att 
alla förfaranden för ömsesidigt erkännande 
på europeiskt plan av uppehållstillstånd 
har antagits.

Or. it

Motivering

Innan man fastställer en europeisk återvändandepolitik bör EU ha en lagstiftning som 
reglerar de lagliga inresekanalerna till det europeiska territoriet.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 126
Artikel 6, punkt 8

8. Om en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på en medlemsstats territorium är 
föremål för ett förfarande för att bevilja 
honom eller henne uppehållstillstånd eller 

(Berör inte den svenska versionen.)
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något annat tillstånd som ger rätt att stanna i 
landet, skall den berörda medlemsstaten 
vänta med att utfärda ett beslut om 
återvändande till dess att ärendet har 
avslutats.

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 127
Artikel 6, punkt 8

8. Om en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på en medlemsstats territorium är 
föremål för ett förfarande för att bevilja 
honom eller henne uppehållstillstånd eller 
något annat tillstånd som ger rätt att stanna i 
landet, skall den berörda medlemsstaten 
vänta med att utfärda ett beslut om 
återvändande till dess att ärendet har 
avslutats.

8. Om en tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på en medlemsstats territorium är 
föremål för ett förfarande för att bevilja 
honom eller henne uppehållstillstånd eller 
något annat tillstånd som ger rätt att stanna i 
landet, skall den berörda medlemsstaten 
vänta med att utfärda ett beslut om 
återvändande till dess att ärendet har 
avslutats.

Or. enÄndringsförslaget berör inte den svenska versionen

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 128
Artikel 7, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall utfärda ett beslut 
om återsändande gentemot en 
tredjelandsmedborgare som omfattas av ett 
beslut om återvändande, om det finns en risk 
för att den berörda personen avviker eller 
om skyldigheten att återvända inte har följts 
inom den period för frivilligt återvändande 
som beviljas i enlighet med artikel 6.2.

1. Medlemsstaterna skall utfärda ett beslut 
om återsändande gentemot en 
tredjelandsmedborgare som omfattas av ett 
beslut om återvändande, om en behörig 
domstol eller förvaltningsmyndighet efter 
en individuell bedömning har objektiva 
skäl att anta att det finns en risk för att den 
berörda personen avviker eller om 
skyldigheten att återvända inte har följts 
inom den period för frivilligt återvändande 
som beviljas i enlighet med artikel 6.2.
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Or. fr

Motivering

Den nuvarande formuleringen ger medlemsstaterna alltför stor frihet att avbryta förfarandet 
för frivilligt återvändande genom att hänvisa till att det finns en ”risk för att den berörda 
personen avviker”, som alltjämt är ett vagt begrepp. Om man däremot skall tro på det 
uttalade önskemålet att prioritera ett frivilligt återvändande, måste risken för att den berörda 
personen avviker fastställas genom objektiva förfaranden som möjliggör insyn.

Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 129
Artikel 7, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall utfärda ett beslut 
om återsändande gentemot en 
tredjelandsmedborgare som omfattas av ett 
beslut om återvändande, om det finns en risk 
för att den berörda personen avviker eller 
om skyldigheten att återvända inte har följts 
inom den period för frivilligt återvändande 
som beviljas i enlighet med artikel 6.2.

1. Medlemsstaterna skall utfärda ett beslut 
om återsändande gentemot en 
tredjelandsmedborgare som i annat fall 
inreser i och vistas olagligt på en 
medlemsstats territorium och som omfattas 
av ett beslut om återvändande, om det finns 
en risk för att den berörda personen avviker 
eller om skyldigheten att återvända inte har 
följts inom den period för frivilligt 
återvändande som beviljas i enlighet med 
artikel 6.2.

Or. sl

Motivering

Detta stämmer överens med ändringarna till artikel 6.1 och orsakerna till dessa ändringar, 
eftersom de två artiklarna avser två metoder för återvändande till en persons ursprungsland –
frivilligt återvändande och påtvingat återvändande.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 130
Artikel 7, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall utfärda ett beslut 
om återsändande gentemot en 
tredjelandsmedborgare som omfattas av ett 
beslut om återvändande, om det finns en 
risk för att den berörda personen avviker 

1. Medlemsstaterna skall utfärda ett beslut 
om återsändande gentemot en 
tredjelandsmedborgare som omfattas av ett 
beslut om återvändande, om skyldigheten att 
återvända inte har följts inom den period för 



PE 378.672v01-00 42/88 AM\630827SV.doc

SV

eller om skyldigheten att återvända inte har 
följts inom den period för frivilligt 
återvändande som beviljas i enlighet med 
artikel 6.2.

frivilligt återvändande som beviljas i 
enlighet med artikel 6.2.

Or. it

Motivering

Det här förtydligandet är viktigt i samband med genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 131
Artikel 7, punkt 2

2. Beslutet om återsändande skall särskilt 
ange vid vilken tidpunkt återsändandet 
kommer att verkställas och det land som 
personen skall återsändas till. 

2. Beslutet om återsändande skall särskilt 
ange vid vilken tidpunkt återsändandet 
kommer att verkställas först när den 
verkliga identiteten och ursprungslandet 
för den tredjelandsmedborgare som olagligt 
vistas på EU:s territorium har fastställts. 

Or. it

Motivering

Om man i överensstämmelse med kommissionens riktlinjer vill främja frivilligt återvändande 
verkar det mer realistiskt med en frist på tio veckor. Dessutom finns det inte någon gemensam 
definition av risken för att den berörda personen avviker. Hänvisningar till denna risk bör 
därför inte göras i detta direktiv.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 132
Artikel 7, punkt 3

3. Beslutet om återsändande skall utfärdas 
antingen som ett separat beslut eller 
tillsammans med beslutet om återvändande.

utgår

Or. it
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Motivering

Den aktuella punkten är onödig.

Ändringsförslag från Adeline Hazan och Martine Roure

Ändringsförslag 133
Artikel 7, punkt 3

3. Beslutet om återsändande skall utfärdas 
antingen som ett separat beslut eller 
tillsammans med beslutet om återvändande.

3. Beslutet om återsändande skall utfärdas 
som ett separat beslut efter att den period 
som fastställts för frivilligt återvändande i 
beslutet om återvändande löpt ut.

Or. fr

Motivering

Samma motivering som för ändringsförslag 14.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 134
Artikel 8, punkt 1

1. Medlemsstaterna får skjuta upp 
verkställigheten av ett beslut om 
återvändande för en lämplig period, med 
hänsyn till omständigheterna i det enskilda 
fallet.

1. Medlemsstaterna skall skjuta upp 
verkställigheten av ett beslut om 
återvändande för en lämplig period, med 
hänsyn till omständigheterna i det enskilda 
fallet.

Or. it

Motivering

Medlemsstaterna bör vara skyldiga att skjuta upp verkställigheten av beslutet om 
återvändande i de fall som anges i den följande punkten.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 135
Artikel 8, punkt 2, led a 
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(a) Tredjelandsmedborgaren kan inte resa 
eller bli transporterad till mottagarlandet på 
grund av hans eller hennes fysiska eller 
psykiska tillstånd.

(a) Tredjelandsmedborgaren kan inte resa 
eller bli transporterad till mottagarlandet på 
grund av hans eller hennes fysiska eller 
psykiska tillstånd eller höga ålder.

Or. it

Motivering

Verkställigheten bör kunna skjutas upp för dem som på grund av sin höga ålder inte kan 
återvända.

Ändringsförslag från Adeline Hazan 

Ändringsförslag 136
Artikel 8, punkt 2, led a

(a) Tredjelandsmedborgaren kan inte resa 
eller bli transporterad till mottagarlandet på 
grund av hans eller hennes fysiska eller 
psykiska tillstånd.

(a) Tredjelandsmedborgaren kan inte resa 
eller bli transporterad till mottagarlandet på 
grund av hans eller hennes fysiska eller 
psykiska tillstånd, enligt ett expertutlåtande 
från läkare.

Or. fr

Motivering

Endast en behörig läkare skall kunna fastställa om en tredjelandsmedborgare inte kan resa 
eller bli transporterad på grund av dennes fysiska eller psykiska tillstånd. En myndighet får 
inte fatta ett sådant beslut själv.

Ändringsförslag från Giusto Catania och Vittorio Agnoletto

Ändringsförslag 137
Artikel 8, punkt 2, led aa (nytt)

(aa) Det föreligger hälsoskäl, till exempel 
ett behov av behandling av en allvarlig 
sjukdom, varvid medlemsstaterna skall ge 
den sjuke samma vård som sina egna 
medborgare.

Or. it
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Motivering

Skyddet av rätten till hälsa bör prioriteras i direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 138
Artikel 8, punkt 2, led aa (nytt)

(aa) Oförmåga att garantera en 
tredjelandsmedborgare som är allvarligt 
sjuk effektiv och nödvändig tillgång till 
läkarvård i det land till vilket personen 
skall återsändas.

Or. en

Motivering

En tredjelandsmedborgares hälsa får aldrig äventyras av genomförandet av ett beslut om 
återvändande.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 139
Artikel 8 punkt 2, led c

(c) Ovisshet om huruvida underåriga utan 
medföljande vuxen kan överlämnas på 
avresestället eller vid ankomsten till 
mottagarlandet till en familjemedlem, en 
person med motsvarande ställning, en 
förmyndare eller en behörig tjänsteman i 
mottagarlandet, sedan det gjorts en 
bedömning av förhållandena på den plats 
dit barnet skall återvända.

utgår

Or. fr

Motivering

I enlighet med ändringsförslag 108.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 140
Artikel 8, punkt 2, led ca (nytt)

(ca) Det är omöjligt att helt säkert fastslå 
tredjelandsmedborgarens identitet, 
medborgarskap och ursprungsland.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att vara säker på tredjelandsmedborgarens verkliga identitet.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 141
Artikel 8, punkt 2, led cb (nytt)

(cb) Det föreligger objektiva och subjektiva 
förhållanden som gör det omöjligt för 
tredjelandsmedborgaren att tas emot i 
ursprungslandet på ett humant sätt och 
med full respekt för de grundläggande 
rättigheterna, i överensstämmelse med de 
förpliktelser som följer av internationell 
rätt.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att vara säker på tredjelandsmedborgarens verkliga identitet.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 142
Artikel 8, punkt 2, led ca (nytt)

(ca) Om de nationella myndigheterna inte 
kan fastställa ursprungslandet för den 
berörda personen genom ett 
återvändandeförfarande.
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Or. fr

Motivering

Det handlar även om att täcka de fall av statslösa personer, vilka också bör nämnas i detta 
förslag till direktiv.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 143
Artikel 8, punkt 2, led cb (nytt)

(cb) Om det finns goda skäl att anta att 
återsändandet skulle innebära en kollektiv 
utvisning, vilket strider mot artikel 4 i 
protokoll 4 i Europeiska konventionen om 
skydd av de mänskliga rättigheterna, enligt 
vilken det är förbjudet med kollektiva 
utvisningar.

Or. fr

Motivering

Cet amendement vise à prévenir toute violation des droits de l'homme, tels que prévus par la 
CEDH, dans le cas d'éloignements conjoints : en effet, comme l'a précisé la jurisprudence 
européenne, en son arrêt Conka du 5 février 2002, il ne suffit pas qu'il y ait eu examen 
individuel de la situation de la personne concernée, la manière dont l'éloignement est 
organisé (effet d'annonce, grand nombre de personnes de la même nationalité concernées, 
décisions stéréotypées...) doivent être prises en compte afin d'avoir la certitude que 
l'éloignement ne mènera pas à une expulsion collective. Si des doutes existent, l'éloignement 
doit être reporté.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 144
Artikel 8, punkt 2, led ca (nytt)

(ca) Övriga exceptionella omständigheter.

Or. en

Motivering

Förteckningen bör inbegripa oförutsedda fall.
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Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 145
Artikel 8, punkt 3

3. Om verkställighet av ett beslut om 
återvändande eller ett beslut om 
återsändande skjuts upp i enlighet med 
punkterna 1 och 2, kan den berörda 
tredjelandsmedborgaren åläggas vissa 
förpliktelser i syfte att förhindra att denne 
avviker, till exempel regelbunden anmälan 
hos myndigheter, ställande av borgen, 
inlämnande av handlingar eller skyldighet 
att stanna på en viss plats.

3. Om verkställighet av ett beslut om 
återvändande eller ett beslut om 
återsändande skjuts upp i enlighet med 
punkterna 1 och 2, kan den berörda 
tredjelandsmedborgaren åläggas vissa 
förpliktelser i syfte att förhindra att denne 
avviker, till exempel regelbunden anmälan 
hos myndigheter, ställande av borgen, 
inlämnande av handlingar eller skyldighet 
att stanna på en viss plats. Vid fastställande 
av karaktären hos dessa förpliktelser skall 
särskild uppmärksamhet fästas vid sårbara 
personers särskilda situation. 

Or. en

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 146
Artikel 8, punkt 3

3. Om verkställighet av ett beslut om 
återvändande eller ett beslut om 
återsändande skjuts upp i enlighet med 
punkterna 1 och 2, kan den berörda 
tredjelandsmedborgaren åläggas vissa 
förpliktelser i syfte att förhindra att denne 
avviker, till exempel regelbunden anmälan 
hos myndigheter, ställande av borgen, 
inlämnande av handlingar eller skyldighet 
att stanna på en viss plats.

3. Om verkställighet av ett beslut om 
återvändande eller ett beslut om 
återsändande skjuts upp i enlighet med 
punkterna 1 och 2, kan den berörda 
tredjelandsmedborgaren åläggas vissa
förpliktelser, till exempel regelbunden 
anmälan hos myndigheter eller skyldighet att 
stanna på en plats som 
tredjelandsmedborgaren får välja.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 147
Artikel 9
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Artikel 9 utgår
Förbud mot återinresa

1. Beslut om återsändande skall omfatta ett 
förbud mot återinresa som gäller i högst 
fem år. 
Beslut om återvändande får omfatta ett 
sådant förbud mot återinresa.
2. Längden på förbudet mot återinresa 
skall bestämmas med vederbörlig hänsyn 
till alla relevanta omständigheter i det 
enskilda fallet, särskilt om den berörda 
tredjelandsmedborgaren
(a) är föremål för ett beslut om 
återsändande för första gången,
(b) redan har varit föremål för mer än ett 
beslut om återsändande,
(c) reste in i medlemsstaten under ett 
förbud mot återinresa,
(d) utgör ett hot mot allmän ordning och 
säkerhet.
Förbudet mot återinresa får utfärdas för en 
längre period än fem år om den berörda 
tredjelandsmedborgaren utgör ett allvarligt 
hot mot allmän ordning och säkerhet.
3. Förbudet mot återinresa kan återkallas, 
särskilt i situationer där den berörda 
tredjelandsmedborgaren
(a) är föremål för ett beslut om 
återvändande för första gången,
(b) har anmält sig vid ett av medlemsstatens 
konsulat,
(c) har ersatt alla kostnader för det tidigare 
återvändandeförfarandet.
4. Förbudet mot återinresa får i 
undantagsfall skjutas upp tillfälligt, om det 
befinnes lämpligt i det enskilda fallet.
5. Tillämpningen av punkterna 1 och 4 
skall inte påverka rätten att söka asyl i 
någon av medlemsstaterna.
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Or. it

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 148
Artikel 9, punkt 1, stycke 1

1. Beslut om återsändande skall omfatta ett 
förbud mot återinresa som gäller i högst 
fem år. 

1. Beslut om återsändande kan efter en 
individuell bedömning omfatta ett förbud 
mot återinresa som gäller i högst fem år.

Ett sådant beslut skall motiveras och skall 
kunna överklagas.

Or. fr

Motivering

Den formulering som kommissionen föreslagit för denna artikel respekterar inte 
proportionalitetsprincipen, i det att den föreslår att beslutet alltid skall omfatta ett sådant 
förbud. Dessutom ändras texten för att begränsa dess tillämpningsområde, samt kräva en 
motivering och se till att sådana beslut kan överklagas.

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 149
Artikel 9, punkt 1, stycke 1

1. Beslut om återsändande skall omfatta ett 
förbud mot återinresa som gäller i högst 
fem år. 

1. Beslut om återsändande kan omfatta ett 
förbud mot återinresa som gäller i högst 
fem år. 

Or. en

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 150
Artikel 9, punkt 1, stycke 1

1. Beslut om återsändande skall omfatta ett 
förbud mot återinresa som gäller i högst 
fem år. 

1. Beslut om återsändande kan omfatta ett 
förbud mot återinresa som gäller i högst 
fem år. 

Or. en

Motivering

Beslut om återsändande kan – precis som beslut om återvändande – men skall aldrig 
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automatiskt inbegripa ett förbud mot återinresa.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 151
Artikel 9, punkt 1

1. Beslut om återsändande skall omfatta ett 
förbud mot återinresa som gäller i högst 
fem år. 

1. Beslut om återsändande får omfatta ett 
förbud mot återinresa som gäller i högst 
fem år eller fram till dess att 
tredjelandsmedborgaren kan bevisa att det 
finns möjlighet till laglig vistelse i en 
EU-medlemsstat. Under alla 
omständigheter berör förbudet mot 
återinresa inte rätten att beviljas asyl och 
andra former av humanitärt skydd i 
överensstämmelse med folkrätten. 

Beslut om återvändande får omfatta ett 
sådant förbud mot återinresa.

Beslut om återvändande får omfatta ett 
sådant förbud mot återinresa som bara får 
gälla i över fem år om det finns 
omständigheter som innebär fara för den 
allmänna ordningen och nationens 
säkerhet.

Or. it

Motivering

Detta förtydligande verkar nödvändigt.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 152
Artikel 9, punkt 2, led d och stycke 2

(d) utgör ett hot mot allmän ordning och 
säkerhet.

(d) utgör ett påvisat hot mot allmän ordning 
och säkerhet.

Förbudet mot återinresa får utfärdas för en 
längre period än fem år om den berörda 
tredjelandsmedborgaren utgör ett allvarligt 
hot mot allmän ordning och säkerhet.

Förbudet mot återinresa får utfärdas för en 
längre period än fem år om den berörda 
tredjelandsmedborgaren utgör ett påvisat 
allvarligt hot mot allmän ordning och
säkerhet.

Or. en
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Motivering

Beslut om förbud mot återinresa bör alltid tas på basis av ett påvisat hot som inte lämnar 
någon som helst tolkningsmarginal.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 153
Artikel 9, punkt 2, led d och stycke 2

(d) utgör ett hot mot allmän ordning och 
säkerhet.

(d) utgör ett hot mot allmän ordning och 
säkerhet.

Förbudet mot återinresa får utfärdas för en 
längre period än fem år om den berörda 
tredjelandsmedborgaren utgör ett allvarligt 
hot mot allmän ordning och säkerhet.

Förbudet mot återinresa får bara utfärdas för 
en längre period än fem år om den berörda 
tredjelandsmedborgaren utgör ett allvarligt 
hot mot allmän ordning och säkerhet.

Or. it

Motivering

Detta förtydligande verkar nödvändigt.

Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 154
Artikel 9, punkt 3

3. Förbudet mot återinresa kan återkallas, 
särskilt i situationer där den berörda 
tredjelandsmedborgaren

utgår

(a) är föremål för ett beslut om 
återvändande för första gången,
(b) har anmält sig vid ett av medlemsstatens 
konsulat,
(c) har ersatt alla kostnader för det tidigare 
återvändandeförfarandet.

Or. sl

Motivering

Möjligheten att återkalla ett förbud mot återinresa måste tillämpas från fall till fall och får 
inte påverkas av alternativet att kostnaderna för åtgärden ersätts eftersom det skulle 



AM\630827SV.doc 53/88 PE 378.672v01-00

SV

uppmuntra dem som anordnar illegal gränspassage att helt enkelt begära ett högre belopp av 
tredjelandsmedborgarna för att anordna deras olagliga gränspassage, för att med dessa 
pengar köpa sig fria från ett förbud mot återinresa. Detta skulle endast förvärra utnyttjandet 
av tredjelandsmedborgarna.

Ändringsförslag från Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 155
Artikel 9, punkt 3

3. Förbudet mot återinresa kan återkallas, 
särskilt i situationer där den berörda 
tredjelandsmedborgaren

3. Förbudet mot återinresa kan återkallas när 
helst en flykting ansöker om asyl eller 
uppehållstillstånd eller återinstallering.

(a) är föremål för ett beslut om 
återvändande för första gången,
(b) har anmält sig vid ett av medlemsstatens 
konsulat,
(c) har ersatt alla kostnader för det tidigare 
återvändandeförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 156
Artikel 9, punkt 3, inledningen

3. Förbudet mot återinresa kan återkallas, 
särskilt i situationer där den berörda 
tredjelandsmedborgaren

3. Förbudet mot återinresa kan återkallas när 
som helst, särskilt i situationer där den 
berörda tredjelandsmedborgaren

Or. fr

Motivering

Det faktum att man uttryckligen kopplar ett återkallande av förbudet mot återinresa till 
ersättning av kostnaderna för återvändandeförfarandet kan leda till en orimlig positiv 
diskriminering av personer som har det gott ställt, till exempel nätverk av rika 
människosmugglare.

En begäran om återkallande av ett sådant förbud mot återinresa skall kunna lämnas vid 
gränsstationerna och vid konsulat i utlandet, och skall ta hänsyn till utvecklingen i av den 
berörda personens situation i det land som personen återsänts till.
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Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 157
Artikel 9, punkt 3, led ba (nytt)

(ba) är hotad till livet på grund av 
förändringar som ägt rum i det land som 
den berörda personen återsänts till, vilka 
innebär att han eller hon hotas av 
förföljelse.
En medlemsstats återkallande skall gälla 
på hela EU:s territorium.

Or. fr

Motivering

Det faktum att man uttryckligen kopplar ett återkallande av förbudet mot återinresa till 
ersättning av kostnaderna för återvändandeförfarandet kan leda till en orimlig positiv 
diskriminering av personer som har det gott ställt, till exempel nätverk av rika 
människosmugglare.

En begäran om återkallande av ett sådant förbud mot återinresa skall kunna lämnas vid 
gränsstationerna och vid konsulat i utlandet, och skall ta hänsyn till utvecklingen i av den 
berörda personens situation i det land som personen återsänts till.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 158
Artikel 9, punkt 3, led c

(c) har ersatt alla kostnader för det tidigare 
återvändandeförfarandet.

utgår

Or. fr

Motivering

Det faktum att man uttryckligen kopplar ett återkallande av förbudet mot återinresa till 
ersättning av kostnaderna för återvändandeförfarandet kan leda till en orimlig positiv 
diskriminering av personer som har det gott ställt, till exempel nätverk av rika 
människosmugglare.

En begäran om återkallande av ett sådant förbud mot återinresa skall kunna lämnas vid 
gränsstationerna och vid konsulat i utlandet, och skall ta hänsyn till utvecklingen i av den 
berörda personens situation i det land som personen återsänts till.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 159
Artikel 9, punkt 3, led ca (nytt)

(ca) som en följd av de politiska och 
ekonomiska förändringar som skett i 
ursprungslandet under förbudsperioden 
kan vara berättigad till varje form av 
internationellt skydd. 

Or. it

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 160
Artikel 9, punkt 3, stycke 1a (nytt)

Ett förbud mot återinresa kan också 
återkallas om andra positiva skäl för att 
återkalla det föreligger.

Or. en

Motivering

Återkallandet av förbudet bör alltid rymma en öppen dörr för eventuella positiva 
förändringar i en tredjelandsmedborgares situation som gör en återinresa i EU möjlig.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 161
Artikel 9, punkt 4

4. Förbudet mot återinresa får i 
undantagsfall skjutas upp tillfälligt, om det 
befinnes lämpligt i det enskilda fallet.

4. Förbudet mot återinresa får i lämpliga fall
skjutas upp, om de omständigheter som 
innebär fara för den allmänna ordningen 
och nationens säkerhet inte längre 
föreligger.

Or. it

Motivering

Denna ordalydelse verkar ligga mer i linje med direktivets mål.
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Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 162
Artikel 9, punkt 4

4. Förbudet mot återinresa får i 
undantagsfall skjutas upp tillfälligt, om det 
befinnes lämpligt i det enskilda fallet.

4. Förbudet mot återinresa får i 
undantagsfall skjutas upp tillfälligt eller 
återkallas helt och hållet, om det befinnes 
lämpligt i det enskilda fallet.

Or. en

Motivering

Möjligheten att helt och hållet återkalla ett förbud mot återinresa bör nämnas.

Ändringsförslag från Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 163
Artikel 9, punkt 5

5. Tillämpningen av punkterna 1 och 4 skall 
inte påverka rätten att söka asyl i någon av 
medlemsstaterna.

5. Tillämpningen av punkterna 1 och 4 skall 
inte påverka rätten att söka asyl eller ansöka 
om uppehållstillstånd i någon av 
medlemsstaterna.  Det faktum att en 
tredjelandsmedborgare omfattas av ett 
förbud mot återinresa skall inte beaktas i 
hans eller hennes ansökan om asyl eller 
uppehållstillstånd.

Or. en

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 164
Artikel 9, punkt 5

5. Tillämpningen av punkterna 1 och 4 skall 
inte påverka rätten att söka asyl i någon av 
medlemsstaterna.

5. Tillämpningen av punkterna 1 och 4 skall 
inte påverka rätten att söka asyl eller 
internationellt skydd i någon av 
medlemsstaterna.

Or. it
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Motivering

Denna ordalydelse verkar ligga mer i linje med direktivets mål.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 165
Artikel 10, punkt 1

1. Om medlemsstaterna använder
tvångsmedel i samband med verkställigheten 
av beslut om återsändande av 
tredjelandsmedborgare som motsätter sig 
återsändande, skall dessa åtgärder vara 
proportionerliga och inte innebära orimligt 
tvång. De skall genomföras i 
överensstämmelse med grundläggande 
rättigheter och med vederbörlig respekt för 
den berörda tredjelandsmedborgarens 
värdighet.

1. Om medlemsstaterna som sista utväg 
måste använda tvångsmedel i samband med 
verkställigheten av beslut om återsändande 
av tredjelandsmedborgare som motsätter sig 
återsändande, skall dessa åtgärder vara 
proportionerliga och inte innebära orimligt 
tvång. För att ta hänsyn till den 
tredjelandsmedborgare som omfattas av ett 
återsändandeförfarande och till den 
säkerhetspersonal som verkställer 
återsändandet skall tvångsmedel
genomföras i överensstämmelse med 
grundläggande rättigheter och med 
vederbörlig respekt för den berörda 
tredjelandsmedborgarens värdighet och de 
20 principer som Europarådets 
ministerkommitté fastställde för 
återvändande den 20–22 oktober 2004.

Or. fr

Motivering

Tvångsmedel får aldrig användas systematiskt. Om allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna konstateras regelbundet i samband med verkställandet av återsändanden bör 
man dessutom skapa en bindande europeisk uppförandekodex för de verkställande 
myndigheternas användning av tvångsmedel, vilken skall grunda sig på de texter som antagits 
av såväl FN som Europarådet.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 166
Artikel 10, punkt 1

1. Om medlemsstaterna använder
tvångsmedel i samband med verkställigheten 

1. Om medlemsstaterna använder 
tvångsmedel i samband med verkställigheten 
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av beslut om återsändande av 
tredjelandsmedborgare som motsätter sig 
återsändande, skall dessa åtgärder vara 
proportionerliga och inte innebära orimligt 
tvång. De skall genomföras i 
överensstämmelse med grundläggande 
rättigheter och med vederbörlig respekt för 
den berörda tredjelandsmedborgarens
värdighet.

av beslut om återsändande av 
tredjelandsmedborgare som motsätter sig 
återsändande, skall dessa åtgärder vara 
proportionerliga och inte innebära 
användning av tvång. De skall genomföras i 
överensstämmelse med grundläggande 
rättigheter och med vederbörlig respekt för 
värdigheten för den berörda 
tredjelandsmedborgaren, som i varje enskilt 
fall skall informeras i god tid om 
förfarandena, de närmare 
omständigheterna, resvägen och 
destinationen.

Or. it

Motivering

Denna ordalydelse verkar ligga mer i linje med direktivets mål.

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 167
Artikel 10, punkt 1

1. Om medlemsstaterna använder 
tvångsmedel i samband med verkställigheten 
av beslut om återsändande av 
tredjelandsmedborgare som motsätter sig 
återsändande, skall dessa åtgärder vara 
proportionerliga och inte innebära orimligt 
tvång. De skall genomföras i 
överensstämmelse med grundläggande 
rättigheter och med vederbörlig respekt för 
den berörda tredjelandsmedborgarens 
värdighet.

1. Om medlemsstaterna använder 
tvångsmedel i samband med verkställigheten 
av beslut om återsändande av 
tredjelandsmedborgare som motsätter sig 
återsändande, skall dessa åtgärder vara 
proportionerliga och inte innebära orimligt 
tvång. De skall genomföras i 
överensstämmelse med grundläggande 
rättigheter och med vederbörlig respekt för 
den berörda tredjelandsmedborgarens 
värdighet. Tvångsmedel bör endast 
användas som en sista utväg och undvikas i 
samband med återsändande av sårbara 
personer. 

Or. en

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 168
Artikel 10, punkt 1
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1. Om medlemsstaterna använder 
tvångsmedel i samband med verkställigheten 
av beslut om återsändande av 
tredjelandsmedborgare som motsätter sig 
återsändande, skall dessa åtgärder vara 
proportionerliga och inte innebära orimligt 
tvång. De skall genomföras i 
överensstämmelse med grundläggande 
rättigheter och med vederbörlig respekt för 
den berörda tredjelandsmedborgarens 
värdighet.

1. Om medlemsstaterna använder 
tvångsmedel i samband med verkställigheten 
av beslut om återsändande av 
tredjelandsmedborgare som motsätter sig 
återsändande, skall dessa åtgärder vara 
proportionerliga och inte innebära orimligt 
tvång. De skall genomföras i 
överensstämmelse med grundläggande 
rättigheter och med vederbörlig respekt för 
den berörda tredjelandsmedborgarens 
värdighet och bör vara öppna för 
individuell och oberoende granskning.

Or. en

Motivering

Individuell och oberoende kontroll i förbindelse med användning av maktmedel bör 
omnämnas specifikt.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 169
Artikel 10, punkt 1a (ny)

1a. Återsändanden måste verkställas av 
tjänstemän som är utbildade för denna typ 
av åtgärder, och inom tydliga rättsliga 
ramar som anger exakt de tillåtna 
metoderna och villkoren för användningen 
av tvångsmedel. Tvångsmedel får aldrig 
innebära en fullständig eller delvis 
blockering av luftvägarna, som kan leda till 
kvävning.

Or. fr

Motivering

För att ta hänsyn till de tjänstemän som verkställer återsändanden, liksom de utvisade 
personerna, är det nödvändigt med en tillbörlig utbildning och tydliga regler.
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Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 170
Artikel 10, punkt 1b (ny)

1b. Medlemsstaterna skall anta en 
gemensam kontrollmekanism för att 
förhindra kollektiva utvisningar, i enlighet 
med artikel 19 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna
rörande avlägsnande, utvisning och 
utlämning, och artikel 4 i protokoll 4 i 
Europeiska konventionen om skydd av de 
mänskliga rättigheterna, enligt vilka det är 
förbjudet med kollektiva utvisningar, i 
synnerhet när det gäller planering av 
gemensamma flygningar.

Or. fr

Motivering

Inrättandet av en gemensam kontrollmekanism för återsändanden skulle göra det möjligt att 
förverkliga medlemsstaternas uttryckta önskemål om att i samband med 
återvändandeförfaranden fullgöra sina åtaganden i enlighet med Europeiska konventionen 
om skydd av de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag från Adeline Hazan och Martine Roure

Ändringsförslag 171
Artikel 10, punkt 1c (ny)

1c. Medlemsstaterna skall se till att icke-
statliga organisationer är delaktiga i 
återvändandeförfarandet, i synnerhet i 
samband med återsändanden.

Or. fr

Motivering

Icke-statliga organisationers delaktighet i återvändandeförfarandet är ett tecken på 
medlemsstaternas goda vilja när det gäller att se till att de utvisade personerna kan 
återvända under värdiga former och i enlighet med de internationella konventionerna. Deras 
arbete är nödvändigt för ett lyckat verkställande av återvändanden, och gynnar 
tredjelandsmedborgarna, vars svårigheter de har bättre kännedom om större möjlighet att 
avhjälpa.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 172
Artikel 10, punkt 2

2. Vid genomförandet av återsändanden 
skall medlemsstaterna ta hänsyn till de 
gemensamma riktlinjer för 
säkerhetsbestämmelser vid gemensamma 
flygningar för återsändande som fastställs i 
bilagan till beslut 2004/573/EG.

2. Vid genomförandet av återsändanden 
skall medlemsstaterna ta hänsyn till de 
gemensamma riktlinjer för 
säkerhetsbestämmelser vid gemensamma 
flygningar för återsändande som fastställs i 
bilagan till beslut 2004/573/EG, och skall 
undvika kollektiva återsändanden och 
förfaranden för återsändande som på 
papperet är individuella men som
genomförs kollektivt.

Or. it

Motivering

Denna ordalydelse verkar ligga mer i linje med direktivets mål.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 173
Artikel 10, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall, i samband med ett 
återvändande och i syfte att säkra och 
övervaka den återvändande personens 
samhällsekonomiska återintegrering i 
ursprungslandet, utarbeta en tillfällig 
handlingsplan med inriktning på samarbete 
med det berörda tredjelandet, och skall i 
detta sammanhang se till att den återsända 
personens grundläggande rättigheter 
respekteras.

Or. it

Motivering

Denna åtgärd är ett komplement till EU:s återvändandepolitik.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 174
Artikel 11, punkt 1, stycke 1

1. Beslut om återvändande och beslut om 
återsändande skall utfärdas skriftligen.

1. Beslut om återvändande och beslut om 
återsändande skall utfärdas skriftligen i god 
tid efter ett officiellt beslut från de rättsliga 
myndigheterna, och ett rättsligt ombud för 
tredjelandsmedborgaren skall alltid finnas 
närvarande. 

Or. it

Motivering

Denna åtgärd är ett komplement till EU:s återvändandepolitik.

Ändringsförslag från Adeline Hazan och Martine Roure

Ändringsförslag 175
Artikel 11, punkt 1

1. Beslut om återvändande och beslut om 
återsändande skall utfärdas skriftligen.

1. Beslut om återvändande och beslut om 
återsändande skall utfärdas skriftligen på ett 
språk som tredjelandsmedborgaren förstår.

Medlemsstaterna skall se till att de faktiska 
och de rättsliga omständigheterna tas upp i 
beslutet och att den berörda 
tredjelandsmedborgaren underrättas 
skriftligen om vilka rättsmedel som finns 
tillgängliga.

Medlemsstaterna skall se till att de faktiska 
och de rättsliga omständigheterna tas upp i 
beslutet och att den berörda 
tredjelandsmedborgaren underrättas 
skriftligen om vilka rättsmedel som finns 
tillgängliga.

Or. fr

Motivering

För att se till att förfarandet kan verkställas på ett smidigt sätt är det viktigt att den person 
som omfattas av ett beslut om återvändande eller återsändande kan förstå det beslut som 
fattats i dennes ärende. Det är också nödvändigt att beslutet motiveras.
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Ändringsförslag från Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 176
Artikel 11, punkt 1, stycke 1

1. Beslut om återvändande och beslut om 
återsändande skall utfärdas skriftligen.

1. Beslut om återvändande, beslut om 
återsändande och beslut om förbud mot 
återinresa skall utfärdas skriftligen och på 
ett språk som den berörda 
tredjelandsmedborgaren förstår.

Or. en

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 177
Artikel 11 punkt 1

1. Beslut om återvändande och beslut om 
återsändande skall utfärdas skriftligen.

1. Beslut om återvändande och beslut om 
återsändande skall utfärdas och meddelas 
skriftligen på ett språk som den person som 
beslutet avser behärskar.

Medlemsstaterna skall se till att de faktiska 
och de rättsliga omständigheterna tas upp i 
beslutet och att den berörda 
tredjelandsmedborgaren underrättas 
skriftligen om vilka rättsmedel som finns 
tillgängliga.

Medlemsstaterna skall se till att de faktiska 
och de rättsliga omständigheterna tas upp i 
beslutet och att den berörda 
tredjelandsmedborgaren underrättas 
skriftligen om vilka rättsmedel som finns 
tillgängliga.

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att ett beslut om återvändande eller återsändande med allvarliga 
konsekvenser för en person utfärdas på ett språk som den berörda personen förstår.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 178
Artikel 11, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall på begäran 
tillhandahålla en skriftlig eller muntlig 
översättning av de viktigaste delarna av 

utgår
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beslutet om återvändande eller 
återsändande, på ett språk som 
tredjelandsmedborgaren rimligen kan 
förväntas förstå.

Or. en

Motivering

Ändringarna i artikel 11.1 gör punkt 2 överflödig.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 179
Artikel 11, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall på begäran 
tillhandahålla en skriftlig eller muntlig 
översättning av de viktigaste delarna av
beslutet om återvändande eller återsändande, 
på ett språk som tredjelandsmedborgaren 
rimligen kan förväntas förstå.

2. Medlemsstaterna skall på begäran 
tillhandahålla en skriftlig eller muntlig 
översättning av beslutet om återvändande 
eller återsändande, på ett språk som 
tredjelandsmedborgaren och dennes 
rättsliga ombud förstår.

Or. it

Motivering

Dessa garantier bör införas för att säkra att det rättsliga förfarandet genomförs på rätt sätt.

Ändringsförslag från Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 180
Artikel 11, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall på begäran
tillhandahålla en skriftlig eller muntlig 
översättning av de viktigaste delarna av
beslutet om återvändande eller återsändande, 
på ett språk som tredjelandsmedborgaren 
rimligen kan förväntas förstå.

2. Medlemsstaterna skall tillhandahålla en 
skriftlig eller muntlig översättning av 
beslutet om återvändande eller återsändande
och/eller förbudet mot återinresa, på ett 
språk som tredjelandsmedborgaren förstår.



AM\630827SV.doc 65/88 PE 378.672v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 181
Artikel 11, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall på begäran
tillhandahålla en skriftlig eller muntlig 
översättning av de viktigaste delarna av 
beslutet om återvändande eller återsändande, 
på ett språk som tredjelandsmedborgaren 
rimligen kan förväntas förstå.

2. Medlemsstaterna skall tillhandahålla en 
skriftlig eller muntlig översättning av de 
viktigaste delarna av beslutet om 
återvändande eller återsändande, på ett språk 
som tredjelandsmedborgaren förstår.

Or. fr

Motivering

De viktigaste delarna av beslutet om återvändande eller återsändande måste alltid översättas 
skriftligen eller muntligen, och inte endast på begäran. Detta är nödvändigt för att säkerställa 
att en eventuell överklagan blir effektiv och för att se till att tredjelandsmedborgaren 
verkligen har fått kännedom om motiven till att det aktuella beslutet fattats i dennes ärende, 
samt hur förfarandet fortlöper.

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 182
Artikel 11, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall på begäran
tillhandahålla en skriftlig eller muntlig 
översättning av de viktigaste delarna av 
beslutet om återvändande eller återsändande, 
på ett språk som tredjelandsmedborgaren 
rimligen kan förväntas förstå.

2. Medlemsstaterna skall tillhandahålla en 
skriftlig eller muntlig översättning av de 
viktigaste delarna av beslutet om 
återvändande eller återsändande, på ett språk 
som tredjelandsmedborgaren rimligen kan 
förväntas förstå.

Or. en

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 183
Artikel 12, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att den 
berörda tredjelandsmedborgaren har tillgång 
till ett effektivt rättsmedel som ger henne 
eller honom möjlighet att vända sig till 

1. Medlemsstaterna skall se till att den 
berörda tredjelandsmedborgaren har tillgång 
till ett effektivt rättsmedel som ger henne 
eller honom möjlighet att vända sig till 
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domstol för att överklaga eller begära 
omprövning av ett beslut om återvändande 
eller återsändande.

domstol för att överklaga eller begära 
omprövning av ett beslut om återvändande, 
återsändande, frihetsberövande eller förbud 
mot återinresa.

Or. fr

Motivering

Varje person som frihetsberövats måste ha rätt att överklaga beslutet, varvid en domstol skall 
uttala sig om frihetsberövandets legitimitet och fatta beslut om frigivning om 
frihetsberövandet varit olagligt.

Även beslut om förbud mot återinresa måste kunna överklagas, med tanke på de dramatiska 
följder som ett sådant beslut kan få för en person.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 184
Artikel 12, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att den
berörda tredjelandsmedborgaren har 
tillgång till ett effektivt rättsmedel som ger 
henne eller honom möjlighet att vända sig 
till domstol för att överklaga eller begära 
omprövning av ett beslut om återvändande 
eller återsändande.

1. Medlemsstaterna skall se till att alla
berörda tredjelandsmedborgare har tillgång 
till ett effektivt rättsmedel som ger henne 
eller honom möjlighet att vända sig till 
domstol för att överklaga eller begära 
omprövning av ett beslut om återvändande 
eller återsändande.

Or. it

Motivering

Ordalydelsen förbättras.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 185
Artikel 12, punkt 2

2. Detta rättsmedel skall antingen ha en 
uppskjutande verkan eller ge 
tredjelandsmedborgarens rätt att ansöka 
om uppskjutande av verkställigheten av 
beslutet om återvändande eller 
återsändande, vars verkställighet i så fall 

2. Detta rättsmedel skall ha en uppskjutande 
verkan.
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skjuts upp till dess att det vunnit laga kraft 
eller inte längre kan överklagas eller bli 
föremål för omprövning med uppskjutande 
verkan.

Or. en

Motivering

Rättsmedlet skall ha uppskjutande verkan för att begränsa negativa konsekvenser och extra 
kostnader av ett beslut om återvändande ifall det sedan återkallas.

Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 186
Artikel 12, punkt 2

2. Detta rättsmedel skall antingen ha en 
uppskjutande verkan eller ge 
tredjelandsmedborgarens rätt att ansöka om 
uppskjutande av verkställigheten av beslutet 
om återvändande eller återsändande, vars 
verkställighet i så fall skjuts upp till dess att 
det vunnit laga kraft eller inte längre kan 
överklagas eller bli föremål för omprövning 
med uppskjutande verkan.

2. Det överklagandeförfarande för 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 6 
i detta direktiv skall antingen ha en 
uppskjutande verkan eller ge 
tredjelandsmedborgarens rätt att ansöka om 
uppskjutande av verkställigheten av beslutet 
om återvändande eller återsändande, vars 
verkställighet i så fall skjuts upp till dess att 
det vunnit laga kraft eller inte längre kan 
överklagas eller bli föremål för omprövning 
med uppskjutande verkan.

Or. sl

Motivering

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.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 187
Artikel 12, punkt 2

2. Detta rättsmedel skall antingen ha en 
uppskjutande verkan eller ge 
tredjelandsmedborgarens rätt att ansöka 
om uppskjutande av verkställigheten av 
beslutet om återvändande eller återsändande, 
vars verkställighet i så fall skjuts upp till 
dess att det vunnit laga kraft eller inte längre 
kan överklagas eller bli föremål för 
omprövning med uppskjutande verkan.

2. Detta rättsmedel skall medföra ett 
omedelbart uppskjutande av verkställigheten 
av beslutet om återvändande eller 
återsändande, vars verkställighet i så fall 
skjuts upp till dess att det vunnit laga kraft 
eller inte längre kan överklagas eller bli 
föremål för omprövning med uppskjutande 
verkan.

Or. it

Motivering

Ordalydelsen förbättras.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 188
Artikel 12, punkt 2a (ny)

2a. I ett beslut om tillfälligt 
frihetsberövande skall de faktiska och 
rättsliga grunderna för beslutet anges. 
Utfärdandet av beslutet skall ha form av en 
separat handling i förhållande till beslutet 
om återvändande och beslutet om 
återsändande. 

Or. en

Motivering

Det här är allmän standard inom offentlig förvaltningsrätt. Det hindrar godtyckliga beslut 
och automatiska utfärdanden.
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Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 189
Artikel 12, punkt 2a (ny)

2a. Det överklagandeförfarande för 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 7 
i detta direktiv skall inte innebära att 
verkställandet av återsändandebeslutet 
upphävs.

Or. sl

Motivering

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 

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 190
Artikel 12, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att den 
berörda tredjelandsmedborgaren har 
möjlighet att få juridisk rådgivning och 
biträde av ett juridiskt ombud samt, om så är 
nödvändigt, språkligt stöd. Rättshjälp skall 
ställas till förfogande för dem som saknar 
tillräckliga tillgångar, i den utsträckning 
sådan hjälp är nödvändig för att garantera 
en faktisk möjlighet att få saken prövad 
inför domstol.

3. Medlemsstaterna skall fastställa alla de 
förfaranden som krävs för att se till att den 
berörda tredjelandsmedborgaren har 
möjlighet att få juridisk rådgivning och 
biträde av ett juridiskt ombud samt, om så är 
nödvändigt, språkligt stöd. Rättshjälp skall 
ställas till förfogande för dem som saknar 
tillräckliga tillgångar.

Or. it
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Motivering

Ordalydelsen förbättras.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 191
Artikel 12, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att den 
berörda tredjelandsmedborgaren har 
möjlighet att få juridisk rådgivning och 
biträde av ett juridiskt ombud samt, om så är 
nödvändigt, språkligt stöd. Rättshjälp skall 
ställas till förfogande för dem som saknar 
tillräckliga tillgångar, i den utsträckning 
sådan hjälp är nödvändig för att garantera 
en faktisk möjlighet att få saken prövad 
inför domstol.

3. Medlemsstaterna skall se till att den 
berörda tredjelandsmedborgaren har 
möjlighet att få juridisk rådgivning och 
biträde av ett juridiskt ombud samt språkligt 
stöd. Rättshjälp skall ställas till förfogande 
för dem som saknar tillräckliga tillgångar.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att ge de personer som inte har tillräckliga medel bistånd för att täcka 
rättsliga kostnader, oavsett möjligheten till domstolsprövning. Det är omöjligt att under ett 
förfarande ta hänsyn till samtliga aspekter för att göra en korrekt utvärdering av behovet av 
ett sådant ekonomiskt stöd. Därför skall det räcka att den berörda personen saknar 
tillräckliga tillgångar, för att rättshjälp skall beviljas.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 192
Artikel 12, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall se till att de 
tredjelandsmedborgare som fått bifall på
sin överklagan återintegreras i samhället.

Or. fr

Motivering

För att garantera att överklaganden verkligen verkställs, även om de inte har återkallande 
verkan, är det nödvändigt att se till att de personer som fått bifall i sin överklagan av ett 
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beslut om återsändande kan återvända till den berörda medlemsstaten, varvid principen om 
förbud mot avvisning eller utvisning skall respekteras.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 193
Artikel 13, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
vistelsevillkoren för tredjelandsmedborgare 
för vilka verkställigheten av ett beslut om 
återvändande har skjutits upp eller vilka inte 
kan återsändas av sådana skäl som avses i 
artikel 8 i detta direktiv, inte är mindre 
förmånliga än de som anges i 
artiklarna 7-10, artikel 15 och 
artiklarna 17-20 i direktiv 2003/9/EG.

1. Medlemsstaterna skall se till att 
vistelsevillkoren för tredjelandsmedborgare 
för vilka verkställigheten av ett beslut om 
återvändande har skjutits upp eller vilka inte 
kan återsändas av sådana skäl som avses i 
artikel 8 i detta direktiv, inte är mindre 
förmånliga än de som anges i 
artiklarna 7-10, artikel 15 och 
artiklarna 17-20 i direktiv 2003/9/EG; dessa 
villkor får under inga omständigheter bestå 
i inskränkningar av rörelsefriheten eller i 
administrativt frihetsberövande.

Or. it

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 194
Artikel 13, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
vistelsevillkoren för tredjelandsmedborgare 
för vilka verkställigheten av ett beslut om 
återvändande har skjutits upp eller vilka inte 
kan återsändas av sådana skäl som avses i 
artikel 8 i detta direktiv, inte är mindre 
förmånliga än de som anges i 
artiklarna 7-10, artikel 15 och 
artiklarna 17-20 i direktiv 2003/9/EG.

1. Medlemsstaterna skall se till att 
vistelsevillkoren för tredjelandsmedborgare 
för vilka verkställigheten av ett beslut om 
återvändande har skjutits upp eller vilka inte 
kan återsändas av sådana skäl som avses i 
artikel 8 i detta direktiv, inte är mindre 
förmånliga än de som anges i 
artiklarna 7-10, artikel 15 och 
artiklarna 17-20 i direktiv 2003/9/EG.
Samma villkor skall garanteras 
tredjelandsmedborgare under den frivilliga 
avreseperioden och tredjelandsmedborgare 
i väntan på överklagandeförfaranden.

Or. en
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Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 195
Artikel  13, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
vistelsevillkoren för tredjelandsmedborgare 
för vilka verkställigheten av ett beslut om 
återvändande har skjutits upp eller vilka inte 
kan återsändas av sådana skäl som avses i 
artikel 8 i detta direktiv, inte är mindre 
förmånliga än de som anges i 
artiklarna 7-10, artikel 15 och 
artiklarna 17-20 i direktiv 2003/9/EG.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 196
Artikel 13, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
personer som avses i punkt 1 erhåller en 
skriftlig bekräftelse på att verkställigheten 
av beslutet om återvändande har skjutits upp 
för en viss period eller att beslutet om 
återsändande tillfälligt inte kommer att 
verkställas.

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
personer som avses i punkt 1 erhåller en 
skriftlig bekräftelse på att verkställigheten 
av beslutet om återvändande har skjutits upp 
för en viss period eller att beslutet om 
återsändande tillfälligt inte kommer att 
verkställas; denna bekräftelse skall vara 
skriven på ett språk som den berörda 
personen och hans eller hennes rättsliga 
ombud kan förstå.

Or. it

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 197
Artikel 13, punkt 2
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2. Medlemsstaterna skall se till att de 
personer som avses i punkt 1 erhåller en 
skriftlig bekräftelse på att verkställigheten 
av beslutet om återvändande har skjutits upp 
för en viss period eller att beslutet om 
återsändande tillfälligt inte kommer att 
verkställas.

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
personer som avses i punkt 1 erhåller en 
skriftlig bekräftelse, avfattad på ett språk 
som de förstår, på att verkställigheten av 
beslutet om återvändande har skjutits upp för 
en viss period eller att beslutet om 
återsändande tillfälligt inte kommer att 
verkställas.

Or. fr

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslag 31 till artikel 11.1.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 198
Kapitel IV, rubriken

TILLFÄLLIGT FRIHETSBERÖVANDE 
INFÖR ÅTERSÄNDANDE

FRIHETSBERÖVANDE INFÖR 
ÅTERSÄNDANDE

Or. fr

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslag 1.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 199
Artikel 14, rubriken

Tillfälligt frihetsberövande Frihetsberövande

Or. fr

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 200
Artikel 14

Tillfälligt frihetsberövande
1. Om det finns allvarliga skäl att anta att 
en tredjelandsmedborgare som omfattas 
eller kommer att omfattas av ett beslut om 
återsändande eller återvändande kan 
avvika och att det inte skulle vara 
tillräckligt att använda åtgärder som 
innebär ett mindre mått av tvång, till 
exempel regelbunden anmälan hos 
myndigheter, ställande av borgen, 
inlämnande av handlingar eller skyldighet 
att stanna på en viss plats eller andra 
åtgärder för att förebygga denna risk, skall 
medlemsstaterna tillfälligt frihetsberöva 
tredjelandsmedborgaren.

I likhet med unionsmedborgarna kan 
tredjelandsmedborgarna inte få sin 
personliga frihet inskränkt eller dömas till 
ett fängelsestraff på grund av en 
överträdelse av administrativa 
bestämmelser. Tredjelandsmedborgare kan 
bara frihetsberövas tillfälligt om de åtalas 
för straffbara handlingar som begåtts på 
EU:s territorium, och i så fall omfattas de 
av samma rättsliga och processuella 
garantier som unionsmedborgarna.

2. Beslut om tillfälligt frihetsberövande 
skall utfärdas av domstol. I brådskande fall 
kan beslut om tillfälligt frihetsberövande 
utfärdas av administrativa myndigheter, 
men då skall beslutet bekräftas av domstol 
inom 72 timmar från det att det tillfälliga 
frihetsberövandet ägde rum. 
3. Beslut om tillfälligt frihetsberövande 
skall omprövas av domstol minst en gång i 
månaden.
4. Ett tillfälligt frihetsberövande får 
förlängas av domstol, men aldrig överstiga 
sex månader. 

Or. it

Motivering

För närvarande omfattas tredjelandsmedborgare och unionsmedborgare av olika rättsliga 
garantier. Denna diskriminering bör upphöra.

Ändringsförslag från Edith Mastenbroek

Ändringsförslag 201
Artikel 14, punkt 1
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1. Om det finns allvarliga skäl att anta att en 
tredjelandsmedborgare som omfattas eller 
kommer att omfattas av ett beslut om 
återsändande eller återvändande kan 
avvika och att det inte skulle vara tillräckligt 
att använda åtgärder som innebär ett mindre 
mått av tvång, till exempel regelbunden 
anmälan hos myndigheter, ställande av 
borgen, inlämnande av handlingar eller 
skyldighet att stanna på en viss plats eller 
andra åtgärder för att förebygga denna risk, 
skall medlemsstaterna tillfälligt 
frihetsberöva tredjelandsmedborgaren.

1. I avvisnings- eller utvisningssyfte kan 
medlemsstaterna frihetsberöva en 
tredjelandsmedborgare förutsatt att 
personen i fråga omfattas av ett beslut om 
återsändande eller återvändande och att ett 
behörigt rättsligt eller administrativt organ 
finner allvarliga skäl att anta att en 
tredjelandsmedborgare kan avvika och att 
det inte skulle vara tillräckligt att använda 
åtgärder som innebär ett mindre mått av 
tvång, till exempel regelbunden anmälan hos 
myndigheter, ställande av borgen, 
inlämnande av handlingar eller skyldighet 
att stanna på en viss plats eller andra 
åtgärder för att förebygga denna risk

Or. en

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 202
Artikel 14, punkt 1

1. Om det finns allvarliga skäl att anta att en 
tredjelandsmedborgare som omfattas eller 
kommer att omfattas av ett beslut om 
återsändande eller återvändande kan avvika 
och att det inte skulle vara tillräckligt att 
använda åtgärder som innebär ett mindre 
mått av tvång, till exempel regelbunden 
anmälan hos myndigheter, ställande av 
borgen, inlämnande av handlingar eller 
skyldighet att stanna på en viss plats eller 
andra åtgärder för att förebygga denna risk, 
skall medlemsstaterna tillfälligt
frihetsberöva tredjelandsmedborgaren.

1. Om en behörig domstol eller 
förvaltningsmyndighet anser att det finns 
allvarliga skäl att anta att en 
tredjelandsmedborgare som omfattas av ett 
beslut om återsändande eller återvändande 
kan avvika och att det inte skulle vara 
tillräckligt att använda åtgärder som innebär 
ett mindre mått av tvång, till exempel 
regelbunden anmälan hos myndigheter, 
ställande av borgen, inlämnande av 
handlingar eller skyldighet att stanna på en 
viss plats eller andra åtgärder för att 
förebygga denna risk, kan medlemsstaterna 
frihetsberöva tredjelandsmedborgaren.

Or. fr

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslag 1.

Det handlar om ett beslut om att beröva någon sin frihet, och därmed bör endast en behörig 
domstol eller förvaltningsmyndighet kunna fatta ett sådant beslut.
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Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 203
Artikel 14, punkt 1

1. Om det finns allvarliga skäl att anta att en 
tredjelandsmedborgare som omfattas eller 
kommer att omfattas av ett beslut om
återsändande eller återvändande kan avvika 
och att det inte skulle vara tillräckligt att 
använda åtgärder som innebär ett mindre 
mått av tvång, till exempel regelbunden 
anmälan hos myndigheter, ställande av 
borgen, inlämnande av handlingar eller 
skyldighet att stanna på en viss plats eller 
andra åtgärder för att förebygga denna risk, 
skall medlemsstaterna tillfälligt 
frihetsberöva tredjelandsmedborgaren.

1. Om det finns allvarliga skäl att anta att en 
tredjelandsmedborgare som omfattas av ett 
beslut om återsändande eller återvändande 
kan avvika och att det inte skulle vara 
tillräckligt att använda åtgärder som innebär 
ett mindre mått av tvång, till exempel 
regelbunden anmälan hos myndigheter, 
ställande av borgen, inlämnande av 
handlingar eller skyldighet att stanna på en 
viss plats eller andra åtgärder för att 
förebygga denna risk, kan medlemsstaterna 
tillfälligt frihetsberöva 
tredjelandsmedborgaren.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör alltid ha möjlighet att låta bli att frihetsberöva en 
tredjelandsmedborgare av individuella skäl. Dessutom är det oproportionerligt och onödigt 
att frihetsberöva en tredjelandsmedborgare innan det slutgiltiga beslutet om uppehåll och 
vistelse har avgetts.

Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 204
Artikel 14, punkt 2

2. Beslut om tillfälligt frihetsberövande
skall utfärdas av domstol. I brådskande fall 
kan beslut om tillfälligt frihetsberövande 
utfärdas av administrativa myndigheter, men 
då skall beslutet bekräftas av domstol inom 
72 timmar från det att det tillfälliga 
frihetsberövandet ägde rum. 

2. Beslut om tillfälligt reseförbud skall 
utfärdas av domstol eller 
förvaltningsmyndighet. I brådskande fall 
kan beslut om tillfälligt frihetsberövande 
utfärdas av administrativa myndigheter, men 
då skall beslutet bekräftas av domstol inom 
72 timmar från det att det tillfälliga 
frihetsberövandet ägde rum. 

Or. sl
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Motivering

Reseförbud tas ofta upp i de nationella lagstiftningarna, men det är inte detsamma som 
frihetsberövande. Genom ett reseförbud vill man se till att en viss åtgärd kan verkställas, och 
det är inte något fängelsestraff. Genomförandet av den föreslagna texten skulle innebära en 
alltför stor administrativ börda, i synnerhet för domstolarna om de skulle behöva utfärda 
reseförbud för samtliga tredjelandsmedborgare som ett sådant beslut begärts för. Genom 
möjligheten att överklaga säkerställs ett tillbörligt rättsligt skydd.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 205
Artikel 14, punkt 2

2. Beslut om tillfälligt frihetsberövande skall 
utfärdas av domstol. I brådskande fall kan 
beslut om tillfälligt frihetsberövande 
utfärdas av administrativa myndigheter, men 
då skall beslutet bekräftas av domstol inom 
72 timmar från det att det tillfälliga
frihetsberövandet ägde rum. 

2. Beslut om frihetsberövande skall utfärdas 
av domstol. I brådskande fall kan beslut om 
frihetsberövande utfärdas av administrativa 
myndigheter, men då skall beslutet bekräftas 
av domstol inom 48 timmar från det att 
frihetsberövandet ägde rum. 

Or. fr

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslag 1.

72 timmar utan att få träffa en domare är för lång tid, i synnerhet som det handlar om ett 
frihetsberövande. Därför är 48 timmar en lämpligare tidsfrist.

Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 206
Artikel 14, punkt 3

3. Beslut om tillfälligt frihetsberövande 
skall omprövas av domstol minst en gång i 
månaden.

utgår

Or. sl

Motivering

Reseförbud tas ofta upp i de nationella lagstiftningarna, men det är inte detsamma som 
frihetsberövande. Genom ett reseförbud vill man se till att en viss åtgärd kan verkställas, och 
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det är inte något fängelsestraff. Genomförandet av den föreslagna texten skulle innebära en 
alltför stor administrativ börda, i synnerhet för domstolarna om de skulle behöva utfärda 
reseförbud för samtliga tredjelandsmedborgare som ett sådant beslut begärts för. Genom 
möjligheten att överklaga säkerställs ett tillbörligt rättsligt skydd.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 207
Artikel 14, punkt 3

3. Beslut om tillfälligt frihetsberövande skall 
omprövas av domstol minst en gång i 
månaden.

3. Beslut om frihetsberövande skall 
omprövas av domstol två gånger i månaden.

Or. fr

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslag 1.

En kortare frist bör fastställas för frihetsberövande, för att även ta bättre hänsyn till att man i 
så hög grad som möjligt måste förkorta den tid som tredjelandsmedborgarna frihetsberövas,
eftersom ett frihetsberövande innebär såväl materiella som psykiska kostnader.

Ändringsförslag från Mihael Brejc

Ändringsförslag 208
Artikel 14, punkt 4

4. Ett tillfälligt frihetsberövande får 
förlängas av domstol, men aldrig överstiga 
sex månader. 

4. Ett tillfälligt reseförbud får förlängas av 
domstol eller förvaltningsmyndighet, men 
aldrig överstiga sex månader. 

Or. sl

Motivering

Reseförbud tas ofta upp i de nationella lagstiftningarna, men det är inte detsamma som 
frihetsberövande. Genom ett reseförbud vill man se till att en viss åtgärd kan verkställas, och 
det är inte något fängelsestraff. Genomförandet av den föreslagna texten skulle innebära en 
alltför stor administrativ börda, i synnerhet för domstolarna om de skulle behöva utfärda 
reseförbud för samtliga tredjelandsmedborgare som ett sådant beslut begärts för. Genom 
möjligheten att överklaga säkerställs ett tillbörligt rättsligt skydd.
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Ändringsförslag från Adeline Hazan och Martine Roure

Ändringsförslag 209
Artikel 14, punkt 4

4. Ett tillfälligt frihetsberövande får 
förlängas av domstol, men aldrig överstiga 
sex månader. 

4. Ett frihetsberövande får förlängas av 
domstol, men aldrig överstiga sex månader
och gärna vara kortare än så.

Or. fr

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslag 1.
Une durée fixe de 6 mois est excessive et ne saurait être justifiée que pour assurer une 
politique d'éloignement efficace, ce qui n'est pas avéré dans la réalité dans les pays qui 
appliquent déjà une telle mesure et pour ceux qui vont bien au-delà. Il va de soi qu'elle doit 
être la plus courte possible afin de tenir compte des importants coûts humains et financiers 
générés par une trop longue période de rétention. Enfin, les personnes en attentes 
d'éloignement ne doivent pas par ailleurs payer le prix de dysfonctionnements administratifs 
(délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires) retardant leur éloignement.

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 210
Artikel 14, punkt 4

4. Ett tillfälligt frihetsberövande får 
förlängas av domstol, men aldrig överstiga 
sex månader. 

4. Ett tillfälligt frihetsberövande får 
förlängas av domstol, men aldrig överstiga 
tre månader. 

Or. en

Motivering

Personer som väntar på ett beslut om återvändande eller ett beslut om återsändande bör inte 
frihetsberövas längre än 3 månader.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 211
Artikel 15, rubriken

Villkor för tillfälligt frihetsberövande Villkor för frihetsberövande
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Or. fr

Motivering

Samma motivering som i ändringsförslag 1.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 212
Artikel 15, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att tillfälligt
frihetsberövade tredjelandsmedborgare 
behandlas humant och värdigt med hänsyn 
till deras grundläggande rättigheter och i 
överensstämmelse med internationell och 
nationell rätt. De skall på egen begäran ges 
möjlighet att utan dröjsmål ta kontakt med 
juridiska ombud, familjemedlemmar och 
behöriga konsulära myndigheter samt med 
relevanta internationella och icke-statliga 
organisationer.

1. Medlemsstaterna skall se till att 
frihetsberövade tredjelandsmedborgare 
behandlas humant och värdigt med hänsyn 
till deras grundläggande rättigheter och i 
överensstämmelse med internationell och 
nationell rätt. En domstol skall övervaka 
villkoren för frihetsberövande. Redan vid 
ankomsten skall tredjelandsmedborgarna 
informeras om att de utan dröjsmål har 
möjlighet att ta kontakt med juridiska 
ombud, familjemedlemmar och behöriga 
konsulära myndigheter samt med relevanta 
internationella och icke-statliga 
organisationer.

Or. fr

Motivering

Frihetsberövade tredjelandsmedborgare måste, redan vid ankomsten till anläggningarna för 
frihetsberövande, kunna ta kontakt med familjemedlemmar och juridiska ombud om de så 
önskar, detta för att minska de negativa effekterna av frihetsberövandet.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 213
Artikel 15, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att tillfälligt 
frihetsberövade tredjelandsmedborgare 
behandlas humant och värdigt med hänsyn 
till deras grundläggande rättigheter och i 
överensstämmelse med internationell och 
nationell rätt. De skall på egen begäran ges

1. Medlemsstaterna skall se till att tillfälligt 
frihetsberövade tredjelandsmedborgare 
behandlas humant och värdigt med hänsyn 
till deras grundläggande rättigheter och i 
överensstämmelse med internationell och 
nationell rätt. De skall ha möjlighet att utan 
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möjlighet att utan dröjsmål ta kontakt med 
juridiska ombud, familjemedlemmar och 
behöriga konsulära myndigheter samt med 
relevanta internationella och icke-statliga 
organisationer.

dröjsmål ta kontakt med juridiska ombud, 
familjemedlemmar och behöriga konsulära 
myndigheter samt med relevanta 
internationella och icke-statliga 
organisationer.

Or. it

Motivering

Den föreslagna ordalydelsen verkar mer ändamålsenlig.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 214
Artikel 15, punkt 2

2. Tillfälligt frihetsberövande skall 
verkställas i särskilda anläggningar för 
tillfälligt frihetsberövande. Om en 
medlemsstat inte kan tillhandahålla sådana 
särskilda anläggningar, utan måste 
använda fängelseanläggningar, skall 
medlemsstaten se till att tillfälligt 
frihetsberövade tredjelandsmedborgare 
hålls permanent avskilda från vanliga 
interner.

2. Tillfälligt frihetsberövande skall 
verkställas i en fängelseanläggning.

Or. it

Motivering

I överensstämmelse med de tidigare framlagda ändringsförslagen bör tillfälligt 
frihetsberövande verkställas i en fängelseanläggning. Inga andra förvarslokaler kan 
accepteras. 

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 215
Artikel 15, punkt 2

2. Tillfälligt frihetsberövande skall 
verkställas i särskilda anläggningar för 
tillfälligt frihetsberövande. Om en 
medlemsstat inte kan tillhandahålla sådana

2. Frihetsberövande skall verkställas i 
särskilda anläggningar för frihetsberövande. 
Om en medlemsstat inte har plats på någon 
särskild anläggning för frihetsberövande, 
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särskilda anläggningar, utan måste använda 
fängelseanläggningar, skall medlemsstaten 
se till att tillfälligt frihetsberövade 
tredjelandsmedborgare hålls permanent 
avskilda från vanliga interner.

och därför inte kan erbjuda den berörda 
personen plats på en sådan anläggning
utan måste använda fängelseanläggningar, 
skall medlemsstaten se till att 
frihetsberövade tredjelandsmedborgare hålls 
permanent avskilda från vanliga interner, 
även i samband med fritidsaktiviteter.

Or. fr

Motivering

Huvudregeln måste vara att frihetsberövandet skall verkställas i särskilda anläggningar för 
frihetsberövande.

Fängelseanläggningar får användas endast i undantagsfall, för att förhindra att 
frihetsberövandet blir en traumatisk upplevelse och inte främja motsättningarna mellan 
utländska medborgare och kriminella. Om fängelseanläggningar används måste man se till 
att frihetsberövade personer hålls permanent avskilda från vanliga interner.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 216
Artikel 15, punkt 3

3. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt 
situationen för sårbara personer. 
Medlemsstaterna skall se till att underåriga 
inte hålls tillfälligt frihetsberövade i 
vanliga fängelseanläggningar. Underåriga 
utan medföljande vuxen skall hållas 
avskilda från vuxna om det inte anses att 
det ligger i barnets intresse att inte hållas 
avskild från vuxna.

3. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt 
situationen för sårbara personer. Sårbara 
personer får aldrig hållas frihetsberövade.

Or. fr

Motivering

Det är oacceptabelt att hålla sårbara personer frihetsberövade eftersom detta är i strid med 
respekten för människans värdighet.
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Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 217
Artikel 15, punkt 3

3. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt 
situationen för sårbara personer. 
Medlemsstaterna skall se till att underåriga 
inte hålls tillfälligt frihetsberövade i vanliga 
fängelseanläggningar. Underåriga utan 
medföljande vuxen skall hållas avskilda från 
vuxna om det inte anses att det ligger i 
barnets intresse att inte hållas avskild från 
vuxna.

3. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt 
situationen för sårbara personer. 
Medlemsstaterna skall se till att underåriga 
inte hålls tillfälligt frihetsberövade i vanliga 
fängelseanläggningar. Underåriga utan 
medföljande vuxen skall hållas avskilda från 
vuxna.

Or. en

Motivering

Barn bör inte hållas tillfälligt frihetsberövade.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 218
Artikel 15, punkt 3

3. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt 
situationen för sårbara personer. 
Medlemsstaterna skall se till att underåriga 
inte hålls tillfälligt frihetsberövade i vanliga 
fängelseanläggningar. Underåriga utan 
medföljande vuxen skall hållas avskilda från 
vuxna om det inte anses att det ligger i 
barnets intresse att inte hållas avskild från 
vuxna.

3. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt 
situationen för sårbara personer. 
Medlemsstaterna skall se till att underåriga 
aldrig hålls tillfälligt frihetsberövade. 
Underåriga utan medföljande vuxen skall
inte hållas avskilda från vuxna om det inte 
anses att det ligger i barnets intresse att inte 
hållas avskild från vuxna.

Or. it

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 219
Artikel 15, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall se till att 
internationella och icke-statliga 

4. Medlemsstaterna skall se till att 
internationella organisationer som UNHCR
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organisationer har möjlighet att besöka 
anläggningar för tillfälligt frihetsberövande 
för att bedöma de villkor som råder under 
tillfälligt frihetsberövande. Det skall vara 
möjligt att kräva att den besökande 
organisationen först begär tillstånd.

och icke-statliga organisationer, företrädare 
för institutioner och informationsorgan
alltid har möjlighet att besöka anläggningar 
för tillfälligt frihetsberövande för att bedöma 
de villkor som råder under tillfälligt 
frihetsberövande. Dessa besök kan regleras 
på ett sådant sätt att de inte undergräver 
den frihetsberövades rätt till ett privatliv, 
och de får inte omfattas av restriktioner 
som kan hindra allmänheten från att få en 
klar bild av villkoren för frihetsberövandet.

Or. it

Motivering

Öppenhet bör vara den centrala principen i EU:s migrationspolitik.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 220
Artikel 15, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall se till att 
internationella och icke-statliga 
organisationer har möjlighet att besöka
anläggningar för tillfälligt frihetsberövande 
för att bedöma de villkor som råder under 
tillfälligt frihetsberövande. Det skall vara 
möjligt att kräva att den besökande 
organisationen först begär tillstånd.

4. Medlemsstaterna skall se till att 
ackrediterade internationella och icke-
statliga organisationer får tillgång till och 
har rätt att arbeta i anläggningar för 
frihetsberövande för att bedöma de villkor 
som råder under frihetsberövande och 
hjälpa de personer som hålls 
frihetsberövade i enlighet med 
internationella och nationella 
bestämmelser.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att icke-statliga organisationer finns närvarande vid anläggningarna för 
frihetsberövande, med tanke på att de har erfarenhet som kan vara behjälplig för 
tredjelandsmedborgarna. Dessutom har de bättre möjligheter att bedöma de frihetsberövade 
personernas behov.
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Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 221
Artikel 15, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall se till att 
internationella och icke-statliga 
organisationer har möjlighet att besöka
anläggningar för tillfälligt frihetsberövande 
för att bedöma de villkor som råder under 
tillfälligt frihetsberövande. Det skall vara 
möjligt att kräva att den besökande 
organisationen först begär tillstånd.

4. Medlemsstaterna skall se till att relevanta 
nationella, internationella och icke-statliga 
organisationer garanteras tillträde till
anläggningar för tillfälligt frihetsberövande 
för att bedöma de villkor som råder under 
tillfälligt frihetsberövande. 

Or. en

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 222
Artikel 15, punkt 4 a (ny)

4a. Barns intressen skall omhändertas av 
en lämplig enhet för sociala tjänster eller 
av en advokat som utses före eller senast 
vid tidpunkten för utfärdandet av beslutet 
om tillfälligt frihetsberövande.

Or. en

Motivering

Barns intresse skall säkerställas utan dröjsmål.

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 223
Artikel 16, inledningen

Om en tredjelandsmedborgare som inte 
uppfyller eller inte längre uppfyller
villkoren för inresa och vistelse enligt artikel 
5 i konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet och som omfattas av ett 
beslut om återvändande eller återsändande 
som utfärdats i en medlemsstat (”den första 
medlemsstaten”) grips på en annan 
medlemsstats (”den andra medlemsstaten”) 

Om en tredjelandsmedborgare som inte 
uppfyller villkoren för inresa och vistelse 
enligt artikel 5 i konventionen om 
tillämpning av Schengenavtalet och som 
omfattas av ett beslut om återvändande eller 
återsändande som utfärdats i en medlemsstat 
(”den första medlemsstaten”) grips på en 
annan medlemsstats (”den andra 
medlemsstaten”) territorium, skall den andra 
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territorium, skall den andra medlemsstaten 
vidta följande åtgärder:

medlemsstaten vidta följande åtgärder:

Or. it

Ändringsförslag från Jean Lambert

Ändringsförslag 224
Artikel 16, led a

(a) Erkänna det återvändande- eller 
återsändandebeslut som utfärdats av den 
första medlemsstaten och verkställa 
återsändandet, varvid medlemsstaterna 
genom analogisk tillämpning av rådets 
beslut 2004/191/EG skall kompensera 
varandra för eventuella ekonomiska 
obalanser som uppstår. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Giusto Catania

Ändringsförslag 225
Artikel 16, led a

(a) Erkänna det återvändande- eller 
återsändandebeslut som utfärdats av den 
första medlemsstaten och verkställa 
återsändandet, varvid medlemsstaterna 
genom analogisk tillämpning av rådets 
beslut 2004/191/EG skall kompensera 
varandra för eventuella ekonomiska 
obalanser som uppstår. 

(a) Om beslutet om ömsesidigt erkännande 
av uppehållstillstånd mellan EU:s 
medlemsstater har antagits: erkänna det 
återvändande- eller återsändandebeslut som 
utfärdats av den första medlemsstaten och 
verkställa återsändandet, varvid 
medlemsstaterna genom analogisk 
tillämpning av rådets beslut 2004/191/EG 
skall kompensera varandra för eventuella 
ekonomiska obalanser som uppstår. 

Or. it

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 226
Artikel 17, stycke 2

Kommissionen skall lämna sin första rapport 
senast fyra år efter den dag som anges i 
artikel 18(1).

Kommissionen skall lämna sin första rapport 
senast två år efter den dag som anges i 
artikel 18(1) och därefter vartannat år.
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Or. fr

Motivering

Med tanke på att detta direktiv är ett viktigt dokument som kommer att påverka ett stort antal 
personer måste genomförandet utvärderas oftare.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 227
Artikel 17, stycke 2a (nytt)

EU:s byrå för grundläggande rättigheter 
skall i synnerhet ägna uppmärksamhet åt 
att kontrollera att bestämmelserna i detta 
direktiv respekteras och genomförs av 
Europeiska unionens medlemsstater.

Or. fr

Motivering

Frågan om respekt för de mänskliga rättigheterna och flera olika internationella 
konventioner är mycket betydelsefull i detta direktiv, och därför måste just denna fråga i 
synnerhet uppmärksammas av EU:s planerade byrå för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag från Adeline Hazan

Ändringsförslag 228
Artikel 17, stycke 2b (nytt)

Medlemsstaterna skall komma överens om 
inrättandet av en Europeisk ombudsman, 
som skall utses bland Europaparlamentets 
ledamöter och som skall utvärdera i vilken 
mån det skydd som skall garanteras enligt 
detta direktiv har uppnåtts.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna skulle vinna på att utse en Europeisk ombudsman bland 
Europaparlamentets ledamöter, som ser till att de grundläggande rättigheterna respekteras 
fullt ut gentemot personer som omfattas av återsändande.
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Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 229
Artikel 17 stycke 2a (nytt)

I syfte att utvärdera återvändandepolitikens 
inverkan på de berörda personerna samt på 
det land eller samhälle till vilket de 
återsänds skall alla återvändanden 
registreras och övervakas för att möjliggöra 
uppgörande av statistik i enlighet med [ 
Europaparlamentets och rådets förordning 
av... om gemenskapsstatistik över 
invandring och internationellt skydd ].

Or. en

Ändringsförslag från Jeanine Hennis-Plasschaert

Ändringsförslag 230
Artikel 18, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den (24 månader från offentliggörandet i 
Europeiska unionens officiella tidning). De 
skall genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den (18 månader från offentliggörandet i 
Europeiska unionens officiella tidning). De 
skall genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en
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