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EXPLANATORY MEMORANDUM

1) CONTEXT OF THE PROPOSAL

In its Communication of 15 November 2001 on a Common Policy on Illegal Immigration the 
Commission pointed out that return policy is an integral and crucial part of the fight against 
illegal immigration. Return policy needs to be based on three elements: common principles, 
common standards and common measures. The Green Paper on a Community Return Policy of 
10 April 2002 elaborated in more detail on the issue of return as an integral part of a 
comprehensive Community Immigration and Asylum Policy. It highlighted the need for 
approximation and improved co-operation on return among Member States and put on the 
table a number of possible elements for a future legislative proposal on common standards in 
order to trigger a broad debate among relevant stakeholders. 

The ensuing Commission Communication on a Community Return Policy on Illegal Residents 
of 14 October 2002 took into account the results of this public consultation process and 
sketched a concrete programme for further action, putting particular emphasis on a holistic 
approach. It made clear that “…for Community action for return to be fully effective, it must 
fit smoothly into a genuine management of migration issues, requiring crystal-clear 
consolidation of legal immigration channels and of the situation of legal immigrants, an 
effective and generous asylum system based on rapid procedures offering access to true 
protection for those needing it and enhanced dialogue with third countries which will 
increasingly be invited to be partners in dealing with migration.” Based on this 
Communication, the Council adopted its Return Action Programme of 28 November 2002 in 
which it called for improved operational co-operation among Member States, intensified co-
operation with third countries and the establishment of common standards with the aim of 
facilitating operational return. 

Finally “The Hague Programme”, adopted by the 4/5 November 2004 Brussels European 
Council, resumed this issue and expressly asked for the establishment of common standards for 
persons to be returned in a humane manner and with full respect for their human rights and 
dignity. It called for the submission of a Commission proposal in early 2005. 

The objective of this proposal is to respond to this call and to provide for clear, transparent and 
fair common rules concerning return, removal, use of coercive measures, temporary custody 
and re-entry, which take into full account the respect for human rights and fundamental 
freedoms of the persons concerned. 

Co-operation among Member States is likely to be successful if it is based on a common 
understanding on key issues. Consequently common standards should be set in order to 
facilitate the work of the authorities involved and to allow enhanced co-operation among 
Member States. In the long term such standards will provide the ground for adequate and 
similar treatment of illegally staying third-country nationals, regardless of the Member State 
which carries out the return procedure.
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1 An exhaustive list of these measures is given in the Commission Staff Working Paper “Annual report 
on the development of a common policy on illegal immigration, smuggling and trafficking of human 
beings, external borders, and the return of illegal residents” of 25.10.2004 - SEC(2004) 1349.

Existing provisions in the area of the proposal•

Manifold legislative and non-legislative measures have been adopted as a concrete follow-up of 
the November 2002 Action Plan on Return1. In the context of cooperation in the field of 
return, Council Directive 2003/110/EC of 25 November 2003 on assistance in cases of transit 
for the purposes of removal by air and Council Decision 2004/573/EC of 29 April 2004 on the 
organisation of joint flights for removals represent first important legal milestones.

Directive 2001/40/EC on mutual recognition of decisions on the expulsion of third-country 
nationals in combination with Council Decision 2004/191/EC setting out the criteria and 
practical arrangements for the compensation of the financial imbalances provides for a legal 
frame for mutual recognition of expulsion decisions. 

Regarding the financial dimension of return, the Commission has proposed the establishment of 
a European Return Fund for the period 2008-2013 as part of the general programme: 
“Solidarity and Management of Migration Flows” - COM(2005) 123, 6.4.2005. Preparatory 
actions for 2005-2007 will help phase in this planned financial instrument. 

2) CONSULTATION OF INTERESTED PARTIES AND IMPACT 
ASSESSMENT

The 2002 Green Paper on a Community Return Policy - COM(2002) 175 - triggered a broad 
discussion process, including a public hearing attended by over 200 people at which some 
thirty experts spoke. The hearing provided all relevant stakeholders with an opportunity to 
express their views and opinions on the issues covered by the present proposal. On the basis of 
the ideas set out in the Green Paper, the present practices of return policies and options for a 
future common EU policy on the return of illegally staying third-country nationals were 
discussed. The hearing allowed an open exchange of views between representatives of the 
European institutions, Member States, candidate countries, countries of origin and transit of 
illegal migratory movements, other countries of destination, international organisations, 
regional and municipal authorities, non-governmental organisations and academic institutions. 
The written contributions made in this consultation process were made publicly available 
through the internet.

In addition, in the second half of 2004, Member States experts active in the field of return were 
consulted on a preliminary draft of a Directive on return procedures. 

3) LEGAL ELEMENTS OF THE PROPOSAL

Summary of the proposed action•

An effective return policy is a necessary component of a well managed and credible policy on 
migration. Clear, transparent and fair rules have to be agreed which take into account this 
need, whilst respecting the human rights and fundamental freedoms of the person concerned. 
The present proposal seeks to achieve these aims as follows:



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 5 BG

1. Establishing a rule that illegal stay should be ended through a fair and transparent 
procedure. 

2. Promoting the principle of voluntary return by establishing a general rule that a 
"period for departure" should normally be granted.

3. Establishing – as a general principle – a harmonised two-step procedure: involving a 
return decision as a first step and – if necessary – the issuing of a removal order as a 
second step, thus aligning to a certain extent the currently divergent Member States 
systems.

4. Addressing the situation of persons who are staying illegally but who cannot (as yet) 
be removed.

5. Providing for a minimum set of procedural safeguards.

6. Limiting the use of coercive measures, binding it to the principle of proportionality 
and establishing minimum safeguards for the conduct of forced return.

7. Giving a European dimension to the effects of national return measures by establishing 
a re-entry ban valid throughout the EU.

8. Rewarding good compliance (including an option to withdraw any re-entry ban) and 
penalising non-compliance (including an option to extend any re-entry ban).

9. Protecting the interests of the state in cases of serious threat to national and public 
security (including an option to extend any re-entry ban).

10. Limiting the use of temporary custody and binding it to the principle of 
proportionality.

11. Establishing minimum safeguards for the conduct of temporary custody.

12. Addressing situations where a third-country national who is the subject of a removal
order or return decision issued by a Member State is apprehended in the territory of 
another Member State

Consideration was given to whether the issue of expulsion/removal for reasons of national 
and public security should be addressed within the context of the present proposal, in 
particular with respect to the expulsion of presumed terrorists. The proposal does not contain 
an express provision on this issue for three reasons:

All EC Directives adopted in the field of asylum and immigration already contain “public –
order” clauses which allow Member States to withdraw residence permits and to expel third-
country nationals who constitute a threat to public policy or public security. The 
Commission, in its “post-September 11” working document COM(2001) 743 of 5 
December 2001 concluded that, “It appears that a scrupulous application of these clauses 
is a more appropriate way of enhancing security than to substantially change the different 
Proposals at stake.”
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It may not always be in the interest of the State to expel a suspected terrorist. It may –
sometimes be preferable to bring criminal charges against such person or to keep him under 
surveillance in a Member State rather than to expel him to a third country.

Even if there was a case for further harmonizing the issue of “expulsion for reasons of –
public order/security”, such harmonization should not be proposed within the context of a 
Directive dealing with the ending of illegal stay/return, but rather within the context of the 
Directives regulating the conditions of entry and stay - and ending - of legal residence/stay.

However, once the legal stay of a third country national has been ended for reasons of public 
order, this person becomes a third country national staying illegally in the territory of a 
Member State for the purposes of the present directive and the provisions of this directive will 
be applied to this person.

Legal basis•

Article 63(3) b of the Treaty.

Fundamental rights•

This proposal was made subject of an in-depth scrutiny to make sure that its provisions are 
fully compatibility with fundamental rights as general principles of Community law as well as 
international law, including refugee protection and human rights obligations derived from the 
European Convention of Human Rights. As a result, a particular emphasis was put on the 
provisions dealing with procedural safeguards, family unity, temporary custody and coercive 
measures.

Subsidiarity principle•

The subsidiarity principle applies as the proposal does not fall under the exclusive competence 
of the Community. The objectives of the proposal cannot be sufficiently achieved by the 
Member States for the following reasons:

The objective of this proposal is to provide for common rules on return, removal, the use of 
coercive measures, temporary custody and re-entry. These common rules, which aim to assure 
adequate and similar treatment of illegal residents throughout the EU, regardless of the 
Member State where they are apprehended, can only be agreed at Community level. 

Community rules are in particular indispensable for addressing cases in which a third country 
national who is already subject of a return decision, removal order and/or re-entry ban issued 
by one Member State, is apprehended in another Member State or tries to enter another 
Member State.

The “Hague Programme” expressly calls for the submission of this Commission proposal. This 
request is evidence of Member States’ recognition that they themselves cannot satisfactorily 
achieve the aim of an effective European return policy and that the EU is in a better position to 
do so. 
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Proportionality principle•

The proposal complies with the proportionality principle for the following reasons:

The proposed Directive lays down general principles but leaves it to the Member States to 
which it is addressed to choose the most appropriate form and methods for giving effect to 
these principles in their respective national legal systems and general context. 

The proposal aims to support effective national removal efforts and to avoid duplication of 
national efforts. It should thus - once adopted - lead to a reduction of the overall administrative 
burden of the authorities charged with its application.

Choice of instruments•

Proposed instrument: Directive. 

It was necessary to choose a binding legal instrument which can easily be incorporated into the 
diverging national systems. A regulation would have been too rigid, whilst an act of soft-law 
(such as a recommendation) would have lacked the necessary binding legal force.

Participation in the legal instrument•

The legal basis for this proposal is to be found in Title IV of the EC Treaty. It constitutes - to 
the extent that it applies to third country nationals who do not fulfil or who no longer fulfil the 
conditions of entry in accordance with the Convention Implementing the Schengen Agreement - 
a development of the Schengen acquis which must be proposed and adopted in compliance 
with the Protocols annexed to the Amsterdam Treaty on the position of the United Kingdom 
and Ireland and on the position of Denmark and the Protocol integrating the Schengen acquis 
into the framework of the European Union. In accordance with the respective agreements with 
Iceland and Norway as well as with Switzerland, it constitutes – to the extent mentioned above 
– a development of provisions of the Schengen acquis.

4) ADDITIONAL INFORMATION

Detailed explanation of the proposal•

The following explanations focus on the most critical aspects of the proposal. More detailed 
comments are attached in the annex.

Chapter I

The starting point for the applicability of the proposed Directive is "illegal stay". The proposal 
aims - as a measure on illegal immigration based on Article 63(3)(b) of the Treaty - to establish 
a horizontal set of rules, applicable to any illegally staying third-country national, whatever the 
reason of the illegality of the stay (e.g. expiry of a visa, expiry of a residence permit, revocation 
or withdrawal of a residence permit, negative final decision on an asylum application, 
withdrawal of refugee status, illegal entrance) This proposal for a Directive does not address 
the reasons or procedures for ending legal residence. 
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Chapter II

The proposal provides for a two-step procedure, leading to the ending of illegal stay. A return 
decision must be issued to any third-country national staying illegally. Priority must be given to 
voluntary return. If the third-country national concerned does not return voluntarily, Member 
States shall execute the obligation to return by means of a removal order. In [advance] 
consultations, many Member States expressed concern that the two-step procedure could lead 
to procedural delays. In response to this concern, the proposal expressly clarifies that Member 
States are free to issue both the return decision and the removal order within one act or 
decision. The substantive provisions of this chapter, in particular concerning protection against 
removal and the possibility for voluntary return will have to be respected by Member States, 
notwithstanding their choice of whether to issue the return decision and removal order as two 
separate or one joint act or decision.

The proposal provides for the introduction of a "re-entry ban", preventing re-entry into the 
territory of all the Member States, to accompany removal orders. This "Europeanisation" of 
the effects of national return measures is intended to have preventative effects and to foster the 
credibility of a truly European return policy. The length of the re-entry ban will be determined 
with due consideration of all relevant circumstances of the individual case. Normally, the ban 
should not exceed 5 years. Only in cases of serious threat to public policy or public security, 
may the re-entry ban be issued for a longer period.

Chapter III

The proposal provides for a right to an effective judicial remedy against return decisions and 
removal orders. The judicial remedy shall either have suspensive effect or comprise the right of 
the third country national to apply for the suspension of the enforcement of the return decision 
or removal order in which case the return decision or removal order shall be postponed until it 
is confirmed or is no longer subject to a remedy which has suspensive effects.

Chapter IV

This chapter seeks to limit the use of temporary custody and to bind it to the principle of 
proportionality. Temporary custody shall only be used if this is necessary to prevent the risk of 
absconding and if the application of less coercive measures is not sufficient. The reasons for 
maintaining a person in temporary custody must be regularly reviewed by a judicial authority. 
Maximum time limits shall ensure that temporary custody cannot be unduly extended. This 
harmonisation of national rules on temporary custody is also aimed at preventing secondary 
movements between Member States of illegally staying persons subject to measures under this 
Directive.

Chapter V

This chapter provides for a flexible set of rules, applicable if a third-country national who is the 
subject of a removal order or return decision issued in a Member State ("the first Member 
State") is apprehended in the territory of another Member State ("the second Member State"). 
Member States may select different options, depending on the circumstances of the particular 
case.
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On the one hand, the second Member State may recognise the return decision or removal order 
issued by the first Member State. The financial compensation mechanism agreed upon in 
Decision 2004/191/EC is made applicable to these cases. 

Alternatively, a second Member State may ask the first Member State to take back an illegally 
staying third-country national or decide to launch a new/autonomous return procedure under 
its national legislation.

Link to the Schengen Information System:

Information sharing with other Member States will be vital for the effective and swift 
implementation of the provisions contained in this proposal. Member States need to have rapid 
access to information on return decisions, removal orders and re-entry bans issued by other 
Member States. This information sharing will take place in accordance with the rules 
concerning the establishment, operation and use of the Second Generation Schengen 
Information System (SIS II).
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2 OВ C […], […], стр. […].

2005/0167 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщ
ане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално ч
лен 63, параграф 3, буква б от него,

като взеха предвид предложението на Комисията2,

като действат в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора,

като има предвид, че:

(1) Европейският съвет, състоял се в Брюксел на 4 и 5 ноември 2004 г., призова за у
становяването на ефикасна политика за извеждане и репатриране, основана на о
бщи норми, с оглед на това засегнатите лица да бъдат репатрирани по хуманен н
ачин и при съблюдаване на техните основни права и тяхното достойнство.

(2) Следва да се установят ясни, прозрачни и справедливи правила  с оглед изгражд
ане на ефикасна политика на репатриране, която се явява необходим елемент на
една добре ръководена миграционна политика.

(3) Настоящата директива цели да установи хоризонтален набор от разпоредби, при
ложими спрямо всички граждани на трети страни, които не отговарят или вече
не отговарят на условията за пребиваване в дадена държава-членка. 

(4) Държавите-членки трябва да следят за това прекратяването на незаконното преб
иваване да се извърши по справедлива и прозрачна процедура.

(5) Като правило, следва да се прилага хармонизирана двуетапна процедура, при ко
ято решението за връщане се явява първият етап, а издаването на заповедта за и
звеждане – вторият етап. При все това, с оглед на това да се избягнат възможни
процедурни забавяния, на държавите-членки следва да бъде предоставена възмо
жност да издадат решението за връщане и заповедта за извеждане под формата
на един единствен акт или решение.

(6) В случаите, при които е неоснователно да се счита, че действието на процедурат
а по връщане би било възпрепятствано, следва да се отдава предпочитание на до
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3 OВ L 31, 6.2.2003 г., стр. 18.
4 ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 28.
5 OВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 34.

броволното връщане спрямо принудителното връщане, като за тази цел се опред
ели срок за доброволно отпътуване. 

(7) Следва да се установи общ набор от минимални правни гаранции, приложими за
решенията за връщане и извеждане, за да се осигури ефикасна защита на интере
сите на засегнатите лица.

(8) Следва да се вземе под внимание положението на незаконно пребиваващите лиц
а, които не могат (все още) да подлежат на извеждане. Следва да се установят м
инимални норми за условията на пребиваване на тези лица, съгласно разпоредби
те на Директива 2003/9/EО на Съвета от 27 януари 2003 г., определяща минимал
ни стандарти за приемането на лица, търсещи убежище.3

(9) Прибягването до принудителни мерки следва да бъде изрично обвързано с прин
ципа на пропорционалност, като се установят минимални гаранции, приложими
за процедурата по принудително връщане, като се вземе предвид Решение
2004/573/EО на Съвета от 29 април 2004 г. относно организирането на общи пол
ети за извеждане от територията на две или повече държави-членки на граждани
на трети страни, за които има издадени индивидуални заповеди за извеждане.4

(10) Следва да се даде европейско измерение на последствията от националните мер
ки по връщане, като се въведе забрана за повторно влизане, възпрепятстваща по
вторното влизане на територията на всички държави-членки.

Срокът на забраната за повторно влизане следва да се бъде определен, като надл
ежно се вземат предвид всички специфични за даден индивидуален случай обст
оятелства и неговата продължителност не бива, по принцип, да надвишава 5 год
ини. При случаи на сериозна заплаха за обществената ред или националната сиг
урност, държавите-членки следва да могат да наложат забрана за повторно влиз
ане с по-дълъг срок.

(11) Прибягването до временно задържане следва да бъде ограничено и да бъде подч
инено на принципа на пропорционалност. Мярката за временно задържане след
ва да се прилага единствено при необходимост, с цел предотвратяване на риска
от бягство, или когато прилагането на по-леки принудителни мерки не би било
достатъчно.

(12) Следва да се предвидят разпоредби относно случаите, при които граждани от тр
ети страни, субект на заповед за извеждане или решение за връщане, издадени о
т дадена държава-членка, са задържани на територията на друга държава-членка.

(13) Настоящата директива съдържа разпоредби относно признаването на решенията
за връщане и заповедите за извеждане, които заменят разпоредбите на Директив
а 2001/40/EО на Съвета относно взаимното признаване на решенията за експулс
иране на граждани от трети страни. 5 Последната директива, следователно, се от
меня.
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6 OВ L 60, 27.4.2004 г., стр. 55.
7

(14) Решение 2004/191/EО6 на Съвета определя критерии и практически мерки за ком
пенсиране на финансовия дисбаланс, произтичащ от взаимното признаване на р
ешенията за експулсиране, които следва да се прилагат mutatis mutandis по отно
шение на решенията за връщане или заповедите за извеждане, издадени съгласн
о настоящата директива.

(15) Държавите-членки следва да имат бърз достъп до информация относно решения
та за връщане, заповедите за извеждане или забраните за повторно влизане, изда
дени от други държави-членки. Обменът на информация следва да се осъществя
ва в съответствие с [Решение/Регламент … относно въвеждането, действието и
използването на Шенгенската информационна система от второ поколение(SIS 
II)]7

(16) Доколкото целите на настоящата директива и по-специално  установяването на
общи правила, приложими за процедурите на връщане и извеждане, прибягване
до принудителни мерки, временно задържане и повторно влизане, не могат да б
ъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, по
ради мащаба и последиците на предприеманото действие, могат да бъдат по-доб
ре осъществени на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съо
тветствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съ
ответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в същия член, с
ъдържащите се в настоящата директива мерки не надхвърлят необходимото за п
остигане на тези цели.

(17) Държавите-членки следва да прилагат разпоредбите на настоящата директива бе
з да проявяват дискриминация на основание пол, раса, цвят на кожата, етническ
и или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вяра, по
литически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, им
уществено състояние, потекло, възраст или сексуална ориентация.

(18) Съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,  „висшите интер
еси на детето” следва да съставляват първостепенно съображение за държавите-
членки при въвеждането на настоящата директива. Съгласно Европейската конв
енция за защита на правата на човека, зачитането на личния живот следва да със
тавлява първостепенно съображение за държавите-членки при въвеждането на н
астоящата директива.

(19) Настоящата директива се прилага без да се нарушава действието на задълженият
а, произтичащи от Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли
1951 г., изменена с Нюйоркския протокол от 31 януари 1967 г.

(20) Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати о
т Хартата на основните права на Европейския съюз.

(21) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, прил
ожен към Договора за Европейски съюз и към Договора за създаване на Европе
йска общност, Дания не взема участие в приемането на настоящия регламент и с
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8 ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.
9 ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.
10 ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 78.

ледователно не е обвързана от него и не е подчинена на неговото прилагане. До
колкото настоящата директива се основава на достиженията на правото от Шенг
ен по разпоредбите на дял ІV, част трета от Договора за създаване на Европейск
ата общност – доколкото тя се прилага по отношение на граждани от трети стра
ни, които вече не отговарят на условията за влизане, в съответствие с Конвенци
ята за прилагане на Споразумението от Шенген – Дания решава, в съответствие
с член 5 от гореспоменатия протокол, в срок от шест месеца от приемането на н
астоящия регламент от Съвета, дали да го въведе в своето национално законода
телство.8

(22) Настоящата директива представлява развитие на достиженията на правото от Ш
енген – доколкото тя се прилага по отношение на граждани от трети страни, кои
то вече не отговорят на условията за влизане в съответствие с Конвенцията за п
рилагане на Споразумението от Шенген – по смисъла на Споразумението, склю
чено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвеги
я относно асоциирането на тези две държави в процеса на изпълнение, прилаган
е и развитие на достиженията на правото от Шенген, които спадат към областта, 
посочена в член 1, буква В от Решение на Съвета 1999/437/ЕО9 от 17 май 1999 г. 
относно някои условия за прилагането на въпросното споразумение.

(23) Що се отнася до Швейцария, настоящата директива представлява развитие на ра
зпоредбите на достиженията на правото от Шенген, по смисъла на Споразумени
ето, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерац
ия Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при процеса
на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, ко
ито спадат към областта, посочена в член 4, параграф 1 от Решение на Съвета
2004/860/ЕО10 за подписване, от името на Общността, и за временното прилаган
е на някои разпоредби от споразумението.

(24) Настоящата директива представлява – доколкото тя  се прилага по отношение н
а граждани от трети страни, които вече не отговорят на условията за влизане в с
ъответствие с Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген – акт, ко
йто се основава на достиженията на правото от Шенген по смисъла на член 3, п
араграф 2 от Акта за присъединяване.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет
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Настоящата директива определя общите стандарти и процедури, които се прилагат в дъ
ржавите-членки по отношение на връщането на незаконно пребиваващи граждани на т
рети страни, в съответствие с основните права, които се явяват главни принципи на пр
авото на Общността, както и на международното право и по-специално задълженията в
областта на защитата на бежанците и правата на човека.

Член 2
Приложно поле

1. Настоящата директива се прилага по отношение на граждани на трети страни, 
незаконно пребиваващи на територията на държава-членка, тоест:

а) които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, излож
ени в член 5 от Конвенцията за прилагането на Споразумението от Шенг
ен, или

б) които пребивават незаконно на територията на държава-членка по други
причини.

2. Държавите-членки могат да решат да не прилагат настоящата директива по отн
ошение на граждани на трети страни, на които е отказан достъп до транзитната
зона на дадена държава-членка. Въпреки това, те следят за това, отношението
и степента на защита спрямо такива граждани от трети страни да са не по-малк
о благоприятни от изложените в членове 8, 10, 13 и 15.

3. Настоящата директива не се прилага за гражданите на трети страни

а) които са членове на семейството на гражданин от Съюза, който упражня
ва своето право на свободно движение в рамките на Общността, или

б) които, по силата на споразуменията между Общността и държавите-член
ки, от една страна, и страните, на които те са граждани, от друга страна, с
е ползват с права на свободно движение, равностойни с тези на граждани
те на Съюза.

Член 3
Определения

По смисъла на тази директива:

а) „гражданин на трета страна“ е всяко лице, което не е гражданин на Съюза по с
мисъла на член 17, параграф 1 от Договора;

б) „нелегално пребиваване“ е всяко присъствие на територията на държава-членк
а на гражданин на трета страна, който не отговаря или вече не отговаря на усл
овията за престой или пребиваване във въпросната държава-членка;

в) „връщане“ е завръщането в съответната страна на произход, транзитна страна
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или друга трета страна, доброволно или принудително;

г) „решение за връщане“ е административното или съдебно решение или акт, кое
то обявява за незаконно пребиваването на гражданина от трета страна и налаг
а задължение за връщане;

д) „извеждане“ е изпълнението на задължението за връщане и по-специално физи
ческото транспортиране извън страната; 

е) „заповед за извеждане“ е административното или съдебното решение или акт, 
което разпорежда извеждането;

ж) „забрана за повторно влизане“ е административното или съдебно решение или
акт, с което се възпрепятства повторното влизане на територията на съответна
та държава-членка за определен период.

Член 4

По-благоприятни разпоредби

1. Настоящата директива не накърнява действието на по-благоприятните разпоре
дби, съдържащи се в:

а) двустранните и многостранните споразумения между Общността или Об
щността и нейните държави-членки, от една страна, и една или повече тр
ети страни, от друга страна; 

б) двустранните и многостранните споразумения между една или повече дъ
ржави-членки и една или повече трети страни.

2. Настоящата директива не накърнява действието на всички разпоредби, които м
огат да бъдат по-благоприятни за граждани на трети страни и които са предвид
ени от законодателството на Общността в областта на имиграцията и предоста
вянето на убежище и по-специално от:

а) Директива 2003/86/EО на Съвета относно правото на събиране на семейс
твото11 , 

б) Директива 2003/109/EО на Съвета относно статута на дългосрочно преби
ваващи граждани от трети страни12, 

в) Директива 2004/81/EО на Съвета относно издаване на разрешение за пре
биваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хор
а или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътруднич
ат с компетентните органи13,



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 16 BG

13 ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19.
14 OВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 12.
15 ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 12.
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г) Директива 2004/83/EО на Съвета минималните стандарти за признаванет
о и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гр
ажданство като бежанци или като лица, които по други причини се нужд
аят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоста
вената закрила14,

д) Директива 2004/114/EО на Съвета относно условията за прием на гражда
ни на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно о
бучение или доброволческа дейност15,

е) Директива 2005/XX/EО на Съвета относно специфичната процедурата за
приемане на граждани от трети страни с оглед на научноизследователска
дейност16. 

3. Настоящата директива не накърнява правото на държавите-членки на приемат
или да продължат да прилагат разпоредби, които са по-благоприятни за лицат
а, по отношение на които те се прилагат, при условие че подобни разпоредби с
а съвместими с настоящата директива.

Член 5 
Семейни връзки и висш интерес на детето

При въвеждането на настоящата директива, държавите-членки вземат надлежно под вн
имание естеството и устойчивостта на семейните връзки на дадения гражданин на трет
а страна, продължителността на неговия престой в съответната държава-членка, както
и наличието на семейни, културни и социални връзки с неговата страна на произход. Д
ържавите-членки вземат също така предвид висшите интереси на детето, в съответстви
е с Конвенцията на ООН за правата на детето.

Глава II
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН ПРЕСТОЙ

Член 6
Решение за връщане

1. Държавите-членки издават решение за връщане, насочено срещу всеки гражда
нин на трета страна, който пребивава незаконно на тяхна територия.

2. Решението за връщане предвижда разумен срок за доброволно напускане на ст
раната с максимална продължителност от четири седмици, освен ако няма осн
ования да се счита, че съществува вероятност засегнатото лице да се укрие по в
реме на посочения период; За този период могат да бъдат наложени някои изис
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квания, с оглед избягване на опасността от укриване, като редовно явяване пре
д властите, внасяне на парична гаранция, предоставяне на документи или задъл
жение за пребиваване на определено място.

3. Решението за връщане се издава като самостоятелен акт или решение или заед
но със заповед за извеждане.

4. Когато държава-членка е поела задължения, които произтичат от основни прав
а на човека, и, по-специално, от прилагането на Европейската конвенция за пр
авата на човека, като принципа за забрана за връщане на бежанец, правото на о
бразование и правото на цялост на семейството, решение за връщане не се изд
ава. Ако решението за връщане вече е издадено, то се оттегля.

5. Държавата-членка може, във всеки един момент, да вземе решение за предоста
вяне на отделно разрешение за пребиваване или друго разрешение, което дава
право на престой, поради хуманни, хуманитарни или други основания, на граж
данин на трета страна, пребиваващ незаконно на нейна територия.  В такъв слу
чай решение за връщане не се издава или, ако такова вече е издадено, се оттегл
я.

6. Когато гражданин на трета страна, пребиваващ незаконно на територията на д
ържава членка, притежава валидно разрешение за пребиваване, издадено от др
уга държава-членка, първата държава-членка се въздържа от издаване на решен
ие за връщане, в случай че лицето се върне доброволно на територията на дър
жавата-членка, която е издала разрешението.

7. Ако гражданин на трета страна, пребиваващ незаконно на територията на държ
ава-членка, е субект на процедура за подновяване на разрешение за пребиваван
е или друго разрешение, предоставящо право на престой, държавата-членка се
въздържа от издаване на решение за връщане до приключване на процедурата.

8. Ако гражданин на трета страна, пребиваващ незаконно на територията на държ
ава-членка, е субект на процедура за издаване на разрешение за пребиваване ил
и друго разрешение, предоставящо право на престой, държавата-членка може д
а се въздържи от издаване на решение за връщане до приключване на процедур
ата.

Член 7
Заповед за извеждане

1. Държавата-членка издава заповед за извеждане срещу гражданин на трета стра
на, който е субект на решение за връщане, когато съществува опасност лицето
да се укрие или когато изискването за връщане не е било изпълнено в рамките
на периода за доброволно напускане на страната, предоставен в съответствие с
член 6, параграф 2.

2. Заповедта за извеждане уточнява срока, в който извеждането ще бъде принуди
телно изпълнено, и държавата на връщане. 
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3. Заповедта за извеждане се издава като самостоятелен акт или решение или заед
но с решението за връщане.

Член 8
Отлагане

1. Държавата-членка може да отложи принудителното изпълнение на решението
за връщане за подходящ срок, като вземе предвид специфичните обстоятелства
във всеки отделен случай.

2. Държавата-членка отлага изпълнението на заповед за извеждане при следните
обстоятелства, за времето, за което те са налице: 

а) невъзможност на гражданина на трета страна да пътува или да бъде прев
озван до държавата на връщане поради неговото или нейното физическо
или умствено състояние;

б) технически причини, като липса на възможност за превоз, или други затр
уднения, които правят невъзможно принудителното изпълнение на извеж
дането по хуманен начин и при пълно зачитане на основните права и дос
тойнството на гражданина на трета страна;

в) липса на гаранции, че непридружените непълнолетни лица могат при зам
инаването или в момента на пристигане да бъдат предадени на член на се
мейството, представител със сходни права, настойник на непълнолетното
лице или компетентен служител на държавата на връщане, след оценка н
а условията, при които ще бъде върнато непълнолетното лице;

3. Ако принудителното изпълнение на решението за връщане или изпълнението
на заповедта за извеждане се отлага, в съответствие с разпоредбите на парагра
фи 1 и 2, на засегнатите граждани на трета страна могат да бъдат наложени опр
еделени задължения, с оглед избягване на опасността от укриване, като редовн
о явяване пред властите, внасяне на парична гаранция, предоставяне на докуме
нти или задължение за пребиваване на определено място.

Член 9
Забрана за повторно влизане

1. Заповедите за извеждане включват забрана за повторно влизане за максимален
срок от 5 години. 

Решенията за връщане могат да включват подобна забрана за повторно влизан
е.

2. Продължителността на забраната за повторно влизане се определя, като надле
жно се вземат предвид специфичните обстоятелства за всеки отделен случай, 
и, по-специално, ако засегнатият гражданин на трета страна:
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а) е субект на заповед за извеждане за първи път;

б) вече е бил субект на повече от една заповед за извеждане;

в) е влязъл в държавата-членка докато е в сила забрана за повторно влизан
е;

г) представлява заплаха за обществения ред или националната сигурност.

Забраната за повторно влизане може да бъде издадена за срок, надвишаващ 5 г
одини, когато засегнатият гражданин на трета страна представлява сериозна за
плаха за обществения ред или националната сигурност.

3. Забраната за повторно влизане може да бъде оттеглена, по-специално в случаи
те, когато засегнатият гражданин на трета страна:

а) е субект на решение за връщане или заповед за извеждане за първи път;

б) се е явил пред консулство на държава-членка;

в) е възстановил всички разходи по предишна процедура за връщане, на коя
то е бил субект.

4. Изпълнението на забраната за повторно влизане може да бъде прекратено, вре
менно и по изключение, в отделни случаи, когато това се счита за подходящо.

5. Параграфи от 1 до 4 се прилагат, без да се накърнява правото да се търси убеж
ище в една от държавите-членки.

Член 10
Извеждане

1. Когато държава-членка използва принудителни мерки, за да извърши извеждан
е на гражданин на трета страна, който се противопоставя на извеждането, таки
ва мерки трябва да бъдат пропорционални и да не надвишават разумната употр
еба на сила. Те се прилагат в съответствие с основните права и като се зачита д
остойнството на засегнатия гражданин на трета страна.

2. При извършване на извеждания държавата-членка взема предвид общите насок
и относно мерките за сигурност при съвместни операции за извеждане по възд
ушен път, приложени към Решение 2004/573/ЕО.

Глава III
ПРОЦЕДУРНИ ГАРАНЦИИ

Член 11
Форма
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1. Решенията за връщане и заповедите за извеждане се издават в писмена форма. 

Държавите-членки гарантират, че фактическите и правните основания са изло
жени в решението и/или заповедта и че засегнатият гражданин на трета страна
е информиран в писмена форма за съществуващите правни средства за защита.

2. Държавите-членки осигуряват, при поискване, писмен или устен превод на осн
овните елементи на решението за връщане и/или заповедта за извеждане, на ез
ик, за който разумно може да се предполага, че е разбираем за гражданина на т
рета страна.

Член 12
Съдебни средства за защита

1. Държавите-членки гарантират, че засегнатият гражданин на трета страна има п
раво на ефективна съдебна защита пред съд или трибунал, за да обжалва или тъ
рси преразглеждане на решението за връщане и/или заповедта за извеждане.

2. Съдебното обжалване води или до спиране на процедурата по принудително из
пълнение на решението за връщане или заповедта за извеждане, или предостав
я правото на гражданина на трета страна да подаде молба за спиране на процед
урата, като в последния случай изпълнението на решението за връщане или зап
оведта за извеждане се отлага, докато то бъде потвърдено или до момента, в ко
йто вече не подлежи на обжалване, позволяващо спиране на процедурата.

3. Държавите-членки гарантират, че засегнатият гражданин на трета страна има в
ъзможност да получи правна консултация, представителство и, когато е необхо
димо, езикова помощ. Правна помощ се предоставя на тези, които не притежав
ат нужните средства, дотолкова доколкото подобна помощ е необходима за ос
игуряване на ефективен достъп до правосъдие.

Член 13
Гаранции при процедура за връщане

1. Държавите-членки гарантират, че условията за престой на граждани на трети с
трани, за които принудителното изпълнение на решение за връщане е отложен
о или които не могат да бъдат изведени поради причините, посочени в член 8 
от настоящата директива, са не по-малко благоприятни от изложените в члено
ве от 7 до 10, член 15 и членове от 17 до 20 на директива 2003/9/ЕО. 

2. Държавите-членки осигуряват на лицата, посочени в параграф 1, писмено потв
ърждение, че принудителното изпълнение на решението за връщане е отложен
о за определен период или изпълнението на заповедта за извеждане е временно
спряно.

Глава IV
ВРЕМЕННО ЗАДЪРЖАНЕ С ОГЛЕД ИЗВЕЖДАНЕ
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Член 14
Временно задържане

1. Когато има сериозни основания да се счита, че съществува опасност от укрива
не и когато не би било достатъчно да се приложат мерки с по-ниска степен на
принудителност, като редовно явяване пред властите, внасяне на парична гара
нция, предоставяне на документи, задължение за пребиваване на точно опреде
лено място или други мерки за предотвратяване на тази опасност, държавите-ч
ленки прилагат мярка за временно задържане на гражданина на трета страна, к
ойто подлежи или ще подлежи на заповед за извеждане или решение за връща
не. 

2. Определения за временно задържане се издават от съдебните власти. При спеш
ни случаи те могат да бъдат издадени от административни органи, като опреде
лението за временно задържане се потвърждава от съдебните власти в срок от
72 часа от началото на периода на временно задържане. 

3. Определенията за временно задържане подлежат на преразглеждане от съдебн
ите власти поне веднъж месечно.

4. Периодът на временно задържане може да бъде удължен от съдебните власти з
а максимален срок от шест месеца. 

Член 15
Условия на временно задържане

1. Държавите-членки гарантират, че временно задържаните граждани на трети ст
рани се третират по хуманен и достоен начин, като се зачитат техните основни
права и се спазва международното право и националното законодателство. Пр
и поискване те получават незабавно разрешение за установяване на контакт съ
с законни представители, членове на семейството и компетентни консулски вл
асти, както и със съответните международни и неправителствени организации.

2. Временното задържане се осъществява в специализирани центрове за временн
о задържане. Когато държавата-членка не е в състояние да осигури настаняван
е в специализиран център за временно задържане и се налага да прибегне до на
станяване в затвори, тя гарантира, че временно задържаните граждани на трети
страни са постоянно физически отделени от останалите затворници.

3. Особено внимание се обръща на положението на уязвимите лица. Държавите-ч
ленки гарантират, че непълнолетни лица не са обект на временно задържане в
обикновени затвори. Непридружени непълнолетни лица се отделят от възрастн
ите, освен ако се счете, че това не е в интерес на детето.

4. Държавите-членки следят за това, международните и неправителствените орга
низации да имат достъп до центровете за временно задържане, за да правят оце
нка на условията за временно задържане. Подобен достъп би могъл да бъде обе
кт на разрешителен режим.
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Члава V
ЗАДЪРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ-Ч

ЛЕНКИ

Член 16
Задържане на територията на други държави-членки

Когато гражданин на трета страна, който по принцип не отговаря или вече не отговаря
на условията за влизане, така както са установени в член 5 от Конвенцията за прилаган
е на Споразумението от Шенген, и който е субект на решение за връщане или заповед з
а извеждане, издадени от държава-членка („първата държава-членка“), е задържан на те
риторията на друга държава-членка („втората държава-членка“), втората държава-членк
а може да предприеме една от следните стъпки:

a) да признае решението за връщане или заповедта за извеждане, издадени от пър
вата държава-членка, и да извърши извеждането, в който случай държавите-чл
енки си предоставят взаимни компенсации за всякакъв финансов дисбаланс, ко
йто може да възникне, като прилагат mutatis mutandis Решение на Съвета
2004/191/ЕО.

б) да поиска от първата държава-членка незабавно да приеме обратно въпросния
гражданин на трета страна, като в този случай първата държава-членка е задъл
жена да изпълни искането, освен ако е в състояние да докаже, че засегнатото л
ице е напуснало територията на държавите-членки вследствие на издаването на
решение за връщане или заповед за извеждане от първата държава-членка;  

в) да започне процедура по връщане съгласно своето национално законодателств
о; 

г) да потвърди или издаде разрешение за пребиваване или друго разрешение, кое
то предоставя право на престой, по съображения, свързани със закрила, хуман
ни, хуманитарни или други основания, след консултация с първата държава-чл
енка в съответствие с член 25 от Конвенцията за прилагане на Споразумението
от Шенген.

Глава VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17
Доклади

Комисията изготвя периодични доклади до Европейския парламент и Съвета относно п
рилагането на настоящата директива от държавите-членки и, ако е необходимо, предла
га изменения. 
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Комисията изготвя първия доклад най-късно четири години след датата, упомената в ч
лен 18, параграф 1.

Член 18
Транспониране

1. Държавите-членки привеждат в сила необходимите законови, подзаконови и а
дминистративни разпоредби във връзка със спазването на настоящата директи
ва не по-късно от (24 месеца от датата на публикуване в Официален вестник
на Европейския съюз). Те незабавно съобщават на Комисията текстовете на тез
и разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящ
ата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на
настоящата директива или те са придружени от това позоваване при официалн
ото им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държави
те-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби о
т националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с насто
ящата директива. 

Член 19
Връзка с Шенгенската конвенция

Настоящата директива заменя член 23 и 24 от Конвенцията за прилагане на Споразуме
нието от Шенген. 

Член 20
Отмяна

Директива 2001/40/ЕО се отменя.

Член 21
Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването й в
Официален вестник на Европейския съюз.

Член 22
Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки, в съответствие с Договора за
създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел, на […]
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За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател


