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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og 
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold
(KOM(2005)0391 – C6–0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0391)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 63, stk. 3, (C6-0266/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning - 1 (ny)

(-1) Det Europæiske Råd i Tampere i 
oktober 1999 fastlagde en 
sammenhængende strategi på 
indvandrings- og asylområdet, som 
omfattede oprettelse af et fælles 
asylsystem, en politik for lovlig 
indvandring og bekæmpelse af ulovlig 
indvandring.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Betragtning - 1 a (ny)

(-1a) Det understreges, at der er behov for 
bilaterale og multilaterale 
tilbagetagelsesaftaler mellem EU og 
tredjelande for at fremme 
tilbagesendelsesforløbet.

Ændringsforslag 3
Betragtning - 2 a (ny)

(2a) Internationalt samarbejde med 
oprindelseslandene i alle faser af 
tilbagesendelsesforløbet er en 
forudsætning for bæredygtig 
tilbagevenden.

Ændringsforslag 4
Betragtning - 2 b (ny)

(2b) Samarbejde mellem de involverede 
institutioner på alle niveauer af 
tilbagesendelsesforløbet og udveksling og 
fremme af god praksis skal ledsage 
gennemførelsen af dette direktiv og sikre 
europæisk merværdi.

Ændringsforslag 5
Betragtning - 6 a (ny)

(6a) I overensstemmelse med retten til 
non-refoulement, som er nedfældet i 
artikel 3 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention, kan 
tilbagesendelse ikke fuldbyrdes, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborger vil 
blive underkastet tortur eller 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf.
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Begrundelse

Retten til non-refoulement er den stærkeste juridisk bindende garanti. Den er allerede 
indskrevet i forslagets artikel 6, stk. 4. Ordføreren finder det nødvendigt også at fremhæve 
den i direktivets betragtninger som et ledende princip, der sikrer, at ingen må underkastes 
tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling i bestemmelseslandet.

Ændringsforslag 6
Betragtning - 8 a (ny)

(8a) Medlemsstater, som legaliserer 
tredjelandsstatsborgeres ophold på deres 
områder, skal indskrive denne oplysning i 
Schengen-informationssystemet.

Begrundelse

Oplysninger, som er indskrevet i SIS vedrørende en tredjelandsstatsborgers ulovlige ophold 
skal slettes, hvis den pågældende meddeles opholdstilladelse af en medlemsstat. Ordføreren 
mener, at det er nødvendigt for at beskytte tredjelandsstatsborgeren, hvis den pågældendes 
sag tages op, eller hans/hendes status anfægtes.

Ændringsforslag 7
Betragtning - 8 b (ny)

(8b) I tilfælde, hvor en national 
myndighed ikke kan bestemme en 
tredjelandsstatsborgers oprindelsesland, 
bør de humanitære garantier, som er 
omhandlet i dette direktiv, respekteres 
særligt omhyggeligt.

Ændringsforslag 8
Betragtning - 10 a (ny)

(10a) Medlemsstaterne bør for at 
begrænse kollektive udsendelser handle i 
overensstemmelse med artikel 4 i fjerde 
protokol til den europæiske 
menneskerettighedskonvention.

Begrundelse

Dette er en supplerende opklarende garanti, der skal gøre det helt klart, at kollektive 
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udvisninger ikke er tilladte og anses for ulovlige i henhold til dette direktiv. Det er 
obligatorisk at træffe individuelle udsendelsesafgørelser i hver enkelt sag. Alle sager 
bedømmes individuelt, og samlede udsendelser med fly er ikke lovlige uden underliggende 
individuelle afgørelser for hver enkelt person.

Ændringsforslag 9
Betragtning - 11 a (ny)

(11a) Alle muligheder for at give en 
tredjelandsstatsborger, som er genstand 
for midlertidig frihedsberøvelse, et 
perspektiv eller en nyttig beskæftigelse bør
tages i betragtning.

Begrundelse

Det anses for at være til fordel for den person, som skal tilbagesendes, at han/hun har 
mulighed for at udnytte tiden under midlertidig frihedsberøvelse til uddannelse, nyttig 
beskæftigelse eller andre former for aktivitet.

Ændringsforslag 10
Artikel 2, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
anvende dette direktiv på 
tredjelandsstatsborgere, som er blevet 
nægtet indrejse i en medlemsstats 
transitzone. De skal imidlertid sikre, at 
behandlingen af og beskyttelsesgraden for 
sådanne tredjelandsstatsborgere ikke er 
mindre gunstig end fastsat i artikel 8, 10, 
13 og 15.

2. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
anvende dette direktiv på 
tredjelandsstatsborgere, som er blevet 
nægtet indrejse ved grænsen til en 
medlemsstats transitzone i henhold til 
direktiv 2005/85/EF. De skal imidlertid 
sikre, at behandlingen af og 
beskyttelsesgraden for sådanne 
tredjelandsstatsborgere ikke er mindre 
gunstig end fastsat i artikel 8, 10, 13 og 15.

Ændringsforslag 11
Artikel 2, stk. 3 a (nyt)

3a. Allerede udstedte forbud mod 
genindrejse berøres ikke af dette direktiv.

Ændringsforslag 12
Artikel 3, litra g a (nyt)
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ga) ”risiko for forsvinden”: eksistensen af 
alvorlige grunde til at antage, at en 
tredjelandsstatsborger, som allerede er 
omfattet af en afgørelse om 
tilbagesendelse eller udsendelse, vil 
forsvinde. Afgørelsen skal træffes på 
grundlag af objektive kriterier, som er 
fastlagt ved national lov

Begrundelse

Risikoen for, at den pågældende forsvinder, skal defineres for at gøre det umuligt at foretage 
automatisk sagsbehandling. Med en passende definition vil det ikke være muligt at betragte 
enhver tredjelandsstatsborger, der er omfattet af en afgørelse om udsendelse, som en person, 
der muligvis vil forsvinde. Definitionen gør teksten mere præcis og angiver klart, at nationale 
standarder kan opretholdes.

Ændringsforslag 13
Artikel 3, litra g b (nyt)

gb) ”faciliteter til brug for midlertidig 
frihedsberøvelser”: frihedsberøvelse af 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 
en afgørelse om udsendelse, i lokaler, der 
er adskilt fra fængsler, med det formål at 
hindre dem i at forsvinde under 
forberedelsen af deres udsendelse 

Begrundelse

For at præcisere, at en tredjelandsstatsborger kan anbringes i en fængselsfacilitet. Men det 
skal sikres, at han altid holdes adskilt fra almindelige fanger.

Ændringsforslag 14
Artikel 3, litra g c (nyt)

gc)”tilstedeværelse i en transitzone eller et 
grænseområde”: indrejse på en 
medlemsstats område i fysisk forstand 
uden nødvendigvis at have passeret et
grænseovergangssted.

Begrundelse

Transitzoner eksisterer, selv om de ikke er defineret i EU-retten. For at gøre det klart, hvad 
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de er, hvor de starter, og hvor de ender, er det nødvendigt at tilføje en definition. Med en 
sådan definition vil det ikke være muligt at benævne ethvert område som transitzone, hvis det 
ikke indgår under denne definition. Ordføreren mener, at det er et stort fremskridt at få en 
definition, som er juridisk bindende, og som tvinger medlemsstaterne til at behandle 
ankommende tredjelandsstatsborgere rimeligt.

Ændringsforslag 15
Artikel 15

Når medlemsstaterne gennemfører dette 
direktiv, tager de hensyn til arten og 
holdbarheden af tredjelandsstatsborgerens 
familiemæssige tilknytning og til, hvor 
længe den pågældende har opholdt sig i 
medlemsstaten, samt til, om der er 
familiemæssig, kulturel eller social 
tilknytning til hjemlandet. De tager også 
hensyn til barnets tarv i overensstemmelse 
med De Forenede Nationers konvention fra 
1989 om barnets rettigheder.

Når medlemsstaterne gennemfører dette 
direktiv i overensstemmelse med artikel 8 i 
den europæiske 
menneskerettighedskonvention, tager de 
hensyn til arten og holdbarheden af 
tredjelandsstatsborgerens familiemæssige 
tilknytning og til, hvor længe den 
pågældende har opholdt sig i 
medlemsstaten, samt til, om der er 
familiemæssig, kulturel eller social 
tilknytning til hjemlandet. De tager også 
hensyn til barnets tarv i overensstemmelse 
med De Forenede Nationers konvention fra 
1989 om barnets rettigheder.

Ændringsforslag 16
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Uledsagede mindreårige bør generelt 
ikke udsendes eller tilbageholdes.
Denne artikel finder ikke anvendelse på 
domfældte personer.

Ændringsforslag 17
Artikel 6, stk. 2

2. I afgørelsen om tilbagesendelse 
fastsættes der en passende frist for frivillig 
udrejse på op til fire uger, medmindre der 
er grund til at tro, at den pågældende vil 
forsvinde i denne periode. For at undgå 
risikoen for, at den pågældende forsvinder, 
kan der for hele perioden pålægges visse 

2. I afgørelsen om tilbagesendelse 
fastsættes der en passende frist for frivillig 
udrejse på fire uger, medmindre en 
kompetent administrativ eller retslig 
myndighed i henhold til national ret har 
objektive grunde til at tro, at den 
pågældende vil forsvinde i denne periode
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forpligtelser, såsom pligten til 
regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk 
garanti, deponere dokumenter eller opholde 
sig et bestemt sted.

eller udgøre en fare for den offentlige 
sikkerhed. For at undgå risikoen for, at den 
pågældende forsvinder, kan der for hele 
perioden pålægges visse forpligtelser, 
såsom pligten til regelmæssigt at melde sig 
hos myndighederne, stille en økonomisk 
garanti, deponere dokumenter eller opholde 
sig et bestemt sted.

Begrundelse

Den oprindelige tekst opererer kun med en øvre grænse på fire uger. Det betyder, at det er 
muligt at give en frist på kun en dag for frivillig tilbagevenden. Ordføreren anser et længere 
tidsrum for nødvendigt. De procedurer og forberedelser, der er nødvendige, før der kan tages
en beslutning om forlade landet frivilligt, kræver tid. Derfor er fire uger blevet den generelle 
regel. Medlemsstaterne er derfor ikke blot forpligtede til normalt at sikre en frist på fire uger, 
men også til at sikre et rimeligt tidsrum, der giver mulighed for at forberede frivillig 
tilbagevenden. 

Ændringsforslag 18
Artikel 6, stk. 2

2. I afgørelsen om tilbagesendelse 
fastsættes der en passende frist for frivillig 
udrejse på op til fire uger, medmindre der 
er grund til at tro, at den pågældende vil 
forsvinde i denne periode. For at undgå 
risikoen for, at den pågældende forsvinder, 
kan der for hele perioden pålægges visse 
forpligtelser, såsom pligten til 
regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk 
garanti, deponere dokumenter eller opholde 
sig et bestemt sted.

2. I afgørelsen om tilbagesendelse 
fastsættes der en passende frist for frivillig 
udrejse på op til fire uger, medmindre der 
er grund til at tro, at den pågældende vil 
forsvinde i denne periode. For at undgå 
risikoen for, at den pågældende forsvinder, 
kan der for hele perioden pålægges visse 
forpligtelser, såsom pligten til 
regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk 
garanti, deponere dokumenter eller opholde 
sig et bestemt sted. Medlemsstaterne bør 
for at sikre reel tilbagevenden yde 
materiel bistand og rådgivning på 
grundlag af en afgørelse, der træffes efter 
en konkret vurdering i henhold til 
national ret. 

Ændringsforslag 19
Artikel 6, stk. 3

3. Afgørelsen om tilbagesendelse træffes 
som en særskilt foranstaltning eller 

udgår
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afgørelse eller sammen med en afgørelse 
om udsendelse.

Ændringsforslag 20
Artikel 6, stk. 5

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller en 
anden tilladelse til at opholde sig i en 
medlemsstat. I så fald træffes der ikke 
afgørelse om tilbagesendelse, og hvis der 
allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves afgørelsen.

5. Medlemsstaterne kan når som helst af 
humanitære eller andre grunde beslutte at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller en 
anden tilladelse til at opholde sig i en 
medlemsstat. I så fald træffes der ikke 
afgørelse om tilbagesendelse, og hvis der 
allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves afgørelsen.
Medlemsstaterne bør meddele enhver 
afgørelse om ophævelse gennem den 
mekanisme for gensidig informering, som 
er omhandlet i Rådets beslutning .../.../EF 
om etablering af en procedure for 
gensidig informering om 
medlemsstaternes foranstaltninger på 
asyl- og indvandringsområdet.

Ændringsforslag 21
Artikel 6, stk. 5, afsnit 1 a (nyt)

Hvis en medlemsstat meddeler
opholdstilladelse til en 
tredjelandsstatsborger, er denne kun 
gyldig på medlemsstatens område.

Ændringsforslag 22
Artikel 6, stk. 5, afsnit 1 b (nyt)

Medlemsstaterne træffer kun sådanne 
afgørelser på individuelt grundlag og 
afholder sig fra at træffe omfattende 
horisontale registreringsforanstaltninger.



PR\619543DA.doc 13/22 PE 374.321v02-00

DA

Ændringsforslag 23
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
udsendelse vedrørende en 
tredjelandsstatsborger, for hvem der er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, hvis 
der er risiko for, at den pågældende 
forsvinder, eller hvis forpligtelsen til at 
vende tilbage ikke er blevet efterlevet 
inden for den frist for frivillig udrejse, som 
er fastsat i henhold til artikel 6, stk. 2.

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse om 
udsendelse vedrørende en 
tredjelandsstatsborger, for hvem der er 
truffet afgørelse om tilbagesendelse, hvis 
en kompetent administrativ eller retslig 
myndighed i henhold til national ret har 
objektive grunde til at antage, at den 
pågældende vil forsvinde i denne periode 
eller udgøre en fare for den offentlige 
sikkerhed, eller hvis forpligtelsen til at 
vende tilbage ikke er blevet efterlevet 
inden for den frist for frivillig udrejse, som 
er fastsat i henhold til artikel 6, stk. 2.

Begrundelse

I modsætning til den oprindelige version skal det nu bekræftes af en kompetent myndighed, at 
der foreligger en risiko for, at den pågældende forsvinder. Ordføreren finder det nødvendigt, 
at en afgørelse med så store virkninger træffes af en kompetent myndighed.

Ændringsforslag 24
Artikel 7, stk. 3

3. Afgørelsen om udsendelse træffes som 
en særskilt foranstaltning eller afgørelse 
eller sammen med afgørelsen om 
tilbagesendelse.

3. Medlemsstaterne kan sammen med 
afgørelsen om tilbagesendelse træffe 
afgørelse om udsendelse vedrørende en 
tredjelandsstatsborger, som er genstand 
for en afgørelse om tilbagesendelse. Hvis 
medlemsstaten har fastsat en frist for 
frivillig tilbagevenden, jf. artikel 6, stk. 2, 
kan udsendelsesafgørelsen kun fuldbyrdes 
efter denne periodes udløb.

Ændringsforslag 25
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

3a. En medlemsstat, som ikke følger den 
procedure, der er fastsat i stk. 3, træffer 
afgørelse om udsendelse som en særskilt 
foranstaltning eller afgørelse.
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Begrundelse

Totrinsproceduren bevares. Muligheden for samlet sagsbehandling foreligger stadig, uden at 
dette imidlertid berører princippet om, at der normalt skal fastsættes en periode for frivillig 
tilbagevenden.

Ændringsforslag 26
Artikel 9, stk. 1, afsnit 2

Afgørelser om tilbagesendelse kan omfatte 
et sådant forbud mod genindrejse.

Afgørelser om tilbagesendelse kan omfatte 
et sådant forbud mod genindrejse, som 
træffes af en kompetent retslig eller 
administrativ myndighed på grundlag af 
en konkret vurdering.

Ændringsforslag 27
Artikel 9, stk. 1, afsnit 2 a (nyt)

Medlemsstaterne indskriver denne 
oplysning i Schengen-
informationssystemet og 
visuminformationssystemet.

Ændringsforslag 28
Artikel 9, stk. 3, litra c

c) har godtgjort alle omkostningerne ved 
sin tidligere tilbagesendelsesprocedure.

udgår

Ændringsforslag 29
Artikel 9, stk. 5 a (nyt)

(5a) I tilfælde af humanitære katastrofer 
kan forbuddet mod genindrejse ophæves 
for en gruppe personer eller et område på 
grundlag af en afgørelse fra Rådet herom.

Begrundelse

I tilfælde af humanitære katastrofer er det klart, at en ansøgning om ophævelse af et forbud 
mod genindrejse tager for lang tid og ikke er realistisk. Hvis Rådet erklærer, at der er tale om 
en humanitær katastrofe, ophæves forbuddet mod genindrejse derfor automatisk.
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Ændringsforslag 30
Artikel 10, stk. 1

1. Når medlemsstaterne anvender 
tvangsforanstaltninger til at gennemføre 
udsendelsen af en tredjelandsstatsborger, 
som modsætter sig udsendelse, skal disse 
foranstaltninger stå i rimeligt forhold til 
formålet med foranstaltningerne og holdes 
inden for grænserne for acceptabel 
magtanvendelse. De gennemføres i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed.

1. Når medlemsstaterne er nødt til at 
anvende tvangsforanstaltninger til at 
gennemføre udsendelsen af en 
tredjelandsstatsborger, som modsætter sig 
udsendelse, skal disse foranstaltninger stå i 
rimeligt forhold til formålet med 
foranstaltningerne og holdes inden for 
grænserne for acceptabel magtanvendelse.
Af hensyn til de tredjelandsstatsborgere, 
som udsendes, og det 
sikkerhedspersonale, der foretager 
udsendelserne gennemføres disse 
tvangsforanstaltninger i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed.

Ændringsforslag 31
Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
relevante internationale og ikke-statslige 
organisationer inddrages i 
udsendelsesprocedurerne for at sikre en 
korrekt retlig procedure.

Begrundelse

Det er nødvendig at inddrage ikke-statslige organisationer i hele tilbagesendelsesforløbet for 
at sikre en korrekt procedure og af hensyn til den person, der skal tilbagesendes.

Ændringsforslag 32
Artikel 11, stk. 1, afsnit 2

Medlemsstaterne sikrer, at de faktiske og 
retlige grunde anføres i afgørelsen, og at 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
skriftligt informeres om de retsmidler, der 

Medlemsstaterne sikrer, at de faktiske og 
retlige grunde anføres i afgørelsen, og at 
den pågældende tredjelandsstatsborger på 
et sprog, som den pågældende 
tredjelandsstatsborger med rimelighed 
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er til rådighed. kan formodes at forstå, skriftligt 
informeres om de retsmidler, der er til 
rådighed.

Ændringsforslag 33
Artikel 12, stk. 3

Medlemsstaterne sikrer, at den pågældende 
tredjelandsstatsborger har mulighed for at 
få juridisk vejledning, for at lade sig 
repræsentere og om nødvendigt for at få 
sproglig bistand. Der ydes juridisk bistand 
til dem, der ikke har tilstrækkelige midler, 
hvis en sådan bistand er nødvendig for at 
sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse.

Medlemsstaterne sikrer, at den pågældende 
tredjelandsstatsborger har mulighed for at 
få juridisk vejledning, for at lade sig 
repræsentere og om nødvendigt for at få 
sproglig bistand. Der ydes juridisk bistand 
til dem, der ikke har tilstrækkelige midler, 
hvis en sådan bistand er nødvendig for at 
sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse i 
overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 
2002/8/EF.

Ændringsforslag 34
Artikel 13, stk. 2

2. Medlemsstaterne giver de personer, der 
er omhandlet i stk. 1, skriftlig bekræftelse 
af, at fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse er blevet udsat i en 
nærmere angivet periode, eller at 
afgørelsen om udsendelse midlertidigt ikke 
vil blive fuldbyrdet.

2. Medlemsstaterne giver de personer, der 
er omhandlet i stk. 1, på et sprog, som de 
med rimelighed kan forventes at forstå, 
skriftlig bekræftelse af, at fuldbyrdelsen af 
afgørelsen om tilbagesendelse er blevet 
udsat i en nærmere angivet periode, eller at 
afgørelsen om udsendelse midlertidigt ikke 
vil blive fuldbyrdet.

Ændringsforslag 35
Artikel 14, stk. 1

1. Medlemsstaterne frihedsberøver 
midlertidigt en tredjelandsstatsborger, for 
hvem der er eller vil blive truffet afgørelse 
om tilbagesendelse eller udsendelse, når 
der er alvorlig grund til at tro, at der er 
risiko for, at den pågældende vil forsvinde, 
og når det ikke er tilstrækkeligt at anvende 
mindre indgribende foranstaltninger, såsom 
pligt til regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk 

1. Medlemsstaterne frihedsberøver 
midlertidigt en tredjelandsstatsborger, for 
hvem der er eller vil blive truffet afgørelse 
om tilbagesendelse eller udsendelse, når 
der er alvorlig grund til at tro, at der er 
risiko for, at den pågældende vil forsvinde
eller udgøre en trussel mod den offentlige 
sikkerhed, og når det ikke er tilstrækkeligt 
at anvende mindre indgribende 
foranstaltninger, såsom pligt til 
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garanti, deponere dokumenter, opholde sig 
et bestemt sted eller andre foranstaltninger, 
som skal forebygge en sådan risiko.

regelmæssigt at melde sig hos 
myndighederne, stille en økonomisk 
garanti, deponere dokumenter, opholde sig 
et bestemt sted eller andre foranstaltninger, 
som skal forebygge en sådan risiko.

Ændringsforslag 36
Artikel 14, stk. 2

2. Afgørelser om midlertidig 
frihedsberøvelse træffes af retslige 
myndigheder. I hastetilfælde kan de træffes 
af administrative myndigheder; i så fald 
skal afgørelsen om midlertidig 
frihedsberøvelse bekræftes af retslige 
myndigheder inden for 72 timer fra 
frihedsberøvelsens begyndelse.

2. Afgørelser om midlertidig 
frihedsberøvelse træffes af retslige 
myndigheder. I hastetilfælde kan de træffes 
af administrative myndigheder; i så fald 
skal afgørelsen om midlertidig 
frihedsberøvelse bekræftes af retslige 
myndigheder fortrinsvis inden for 48 timer 
og senest inden for 72 timer fra 
frihedsberøvelsens begyndelse.

Ændringsforslag 37
Artikel 14, stk. 4

4. Midlertidig frihedsberøvelse kan af 
retslige myndigheder forlænges til højst 
seks måneder.

4. Midlertidig frihedsberøvelse kan af 
retslige myndigheder forlænges til højst 
tolv måneder, uden at dette er til hinder 
for kortere perioder.

Begrundelse

Da der er forskellige tidsgrænser – eller ingen tidsgrænse overhovedet – for tidsrummet for 
midlertidig frihedsberøvelse, anser ordføreren det for udmærket at fastsætte en juridisk 
bindende maksimal periode, selv om kortere perioder altid er mulige.

Ændringsforslag 38
Artikel 14, stk. 4 a (nyt)

4a. Midlertidig frihedsberøvelse bringes til 
ophør, når det må anses for usandsynligt, 
at afgørelsen om tilbagesendelse kan 
fuldbyrdes rettidigt af grunde, som ikke 
skyldes den tredjelandsstatsborger, der er 
omfattet af afgørelsen om tilbagesendelse.
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Ændringsforslag 39
Artikel 15, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at midlertidigt 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
behandles humant og værdigt med respekt 
for deres grundlæggende rettigheder og 
under overholdelse af international og 
national lovgivning. På anmodning får de 
pågældende straks tilladelse til at sætte sig 
i forbindelse med retslige repræsentanter, 
familiemedlemmer og kompetente 
konsulære myndigheder samt relevante 
internationale og ikke-statslige 
organisationer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at midlertidigt 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
behandles humant og værdigt med respekt 
for deres grundlæggende rettigheder og 
under overholdelse af international og 
national lovgivning. De pågældende får
straks tilladelse til at sætte sig i forbindelse 
med retslige repræsentanter, 
familiemedlemmer og kompetente 
konsulære myndigheder samt relevante 
internationale og ikke-statslige 
organisationer.

Ændringsforslag 40
Artikel 15, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
opholdsforholdene for 
tredjelandsstatsborgere, der er 
midlertidigt frihedsberøvede, ikke er 
mindre gunstige end de vilkår, der er 
fastsat i artikel 8-10 og 15-20 i direktiv 
2003/9/EF.

Begrundelse

Dette er en yderligere garanti, som bl a. fastsætter ret til at bevare familiens enhed. Såvel ret 
til lægebehandling som ret til undervisning for børn er sikret. Det direktiv, der henvises til,
giver med detaljerede anvisninger ret til skolegang og undervisning. Direktivet indeholder 
ligeledes fyldige bestemmelser om beskyttelse af sårbare personer. Ordføreren anser det for 
nødvendigt at tilføje disse detaljerede garantier for at sikre og fastsætte klare garantier og 
rettigheder til tredjelandsstatsborgere, som skal tilbagesendes. Det fastsætter ligeledes, at 
torturofre skal ydes omsorg og behandles ordentligt. Ordføreren mener, at det er nødvendigt 
at henvise detaljeret til disse artikler for at sikre, at de personer, der skal tilbagesendes, får 
tilgodeset og sikret deres interesser.

Ændringsforslag 41
Artikel 15, stk. 3

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personers situation. Medlemsstaterne 
sikrer, at mindreårige ikke frihedsberøves 

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personers situation. Uledsagede 
mindreårige holdes adskilt fra voksne, 
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i almindelige fængsler. Uledsagede 
mindreårige holdes adskilt fra voksne, 
medmindre det vurderes, at det er i barnets 
tarv ikke at gøre det.

medmindre det vurderes, at det er i barnets 
tarv ikke at gøre det. I tilfælde af 
adskillelse anbringes uledsagede børn på 
en børneinstitution.

Ændringsforslag 42
Artikel 15, stk. 4

4. Medlemsstaterne sikrer, at internationale 
og ikke-statslige organisationer har 
mulighed for at besøge faciliteterne til 
brug for midlertidig frihedsberøvelse med 
henblik på at vurdere, om forholdene under 
den midlertidige frihedsberøvelse er 
passende. Der kan kræves tilladelse til 
sådanne besøg.

4. Medlemsstaterne sikrer, at relevante 
internationale og ikke-statslige 
organisationer får adgang til at besøge 
faciliteterne til brug for midlertidig 
frihedsberøvelse med henblik på at 
vurdere, om forholdene under den 
midlertidige frihedsberøvelse er passende. 

Ændringsforslag 43
Artikel 15, stk. 4 a (nyt)

4a. Medlemsstaterne fastlægger og 
offentliggør minimumsstandarder for en 
fælles praksiskodeks for procedurer i 
centre for midlertidig frihedsberøvelse.

Ændringsforslag 44
Kapitel V a, Overskrift (ny)

Kapitel V a
EUROPA-PARLAMENTETS 

OMBUDSMAND FOR 
TILBAGESENDELSE

Ændringsforslag 45
Artikel 16 a (ny)

Artikel 16 a
Oprettelse af en Ombudsmand for 

Tilbagesendelse under Europa-
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Parlamentet
1. For at sikre effektiv tilbagesendelse og 
fuld respekt for menneskerettighederne 
oprettes der en Ombudsmand for 
Tilbagesendelse under Europa-
Parlamentet.
2. Europa-parlamentets Ombudsmand for 
Tilbagesendelse har følgende rettigheder 
og opgaver:
a) at foretage uanmeldte tilsyn på et 
hvilket som helst tidspunkt
b) at indsamle de rapporter, som han 
forelægges om fælles udsendelser
c) at anmode medlemsstaterne på et 
hvilken som helst tidspunkt om oplysning 
eller opklaring vedrørende 
tilbagesendelsesforløbet.

Begrundelse

EP-Ombudsmanden vil blive en fuld og stærk partner i tilbagesendelsesforløbet. Hans 
opgaver og beføjelser vil sætte ham i stand til at behandle eventuelle problemer, klager og 
spørgsmål, som kan opstå under eller i forbindelse med tilbagesendelsesforløbet. Han kan 
modtage henvendelser fra alle aktører i tilbagesendelsesforløbet, såvel fra ikke-statslige 
organisationer som fra involverede politiske instanser og de pågældende personer, som skal 
tilbagesendes.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet et forslag om fælles europæiske, 
harmoniserede bestemmelser om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold. Dette forslag til et fælles tilbagesendelsesdirektiv skal for første gang behandles af 
Europa-Parlamentet ved den fælles beslutningsprocedure. Ordføreren erkender sagens 
vanskelige karakter og er fuldt klar over vanskelighederne i forbindelse med fælles 
rammebetingelser for udsendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

Det er en kendsgerning, at millioner af mennesker opholder sig ulovligt i Europa. Livet som 
ulovlig indvandrer er en moderne form for slaveri og skal derfor bringes til ophør. Ulovlige 
indvandrere har f.eks. ikke adgang til sundhedssystemet, og de kan ikke gøre deres rettigheder 
gældende ved domstolene. De er f.eks. nødt til at acceptere umenneskelige arbejdsvilkår. 
Ulovlige indvandrere accepteres stiltiende, fordi de bruges på arbejdsmarkedet, uden at de ved 
afslutningen af deres arbejdsliv har krav på pension, hvilket dels er umenneskeligt for de 
berørte og dels kan blive en enorm finansiel udfordring for den pågældende medlemsstat. Den 
europæiske politik må tage stilling til, om man vil give de ulovlige indvandrere en lovlig 
opholdstilladelse, eller om man vil sende dem tilbage til deres hjemlande. Det er frem for alt i 
de ulovlige indvandreres interesse, at de bringes ud af den ulovlige tilstand.

Direktivet præciserer, at ulovlige indvandrere skal forlade Europa. Dette direktiv har derfor 
ikke til opgave at fastslå, om der foreligger ulovligt ophold, men alene at sikre et
gennemsigtig tilbagesendelsesforløb. Endvidere er tilbagesendelsesprocedurerne for første 
gang kædet sammen med minimumsstandarder, der skal sikre menneskeværdig behandling. 
Samarbejdet på alle niveauer mellem de nationale myndigheder og også mellem 
medlemsstaterne forbedres. Bl.a. således skabes der en europæisk merværdi. Der kan gives et 
forbud mod genindrejse, der gælder i hele Europa. Dette forhøjer merværdien af et stærkt 
Europa, der optræder samlet. Prioriteringen af frivillig tilbagevenden er dog det centrale i 
indsatsen. Medlemsstaterne skal opbygge strukturer, der støtter frivillig tilbagevenden.

Et mål for ordførerens ændringsforslag har været at styrke Parlamentets rolle som forsvarer 
for menneskerettigheder og humanitet. Derfor har det været ordførerens mål at komme frem 
til en humanitær udformning af tilbagesendelsesforløbet, som også rækker videre end 
kommissionsforslagets minimumsstandarder. Ordføreren foreslår en definition af transitzoner. 
Dermed sættes der en stopper for vilkårlige definitioner, som kan give juridiske tomrum.

Den maksimale varighed af midlertidig frihedsberøvelse fastsættes til 12 måneder. Men 
medlemsstaterne kan også anvende en kortere varighed. Ved behandling af ulovlige 
indvandrere, såvel ved midlertidig frihedsberøvelse som ved tilbagesendelse, skal 
medlemsstaterne fastlægge bindende minimumsstandarder for humanitær adfærd. Det er både 
til gavn for den person, der skal udsendes, og for retssikkerheden for det personale, der 
udfører udsendelsen. Derved fjernes den retsusikkerhed for begge parter, som ligger i 
Kommissionens tekst. Ikke-statslige organisationer får styrket deres overvågningsfunktion. 
De anses som partnere i tilbagesendelsesforløbet og indgår også som en integreret del i det. 
Deres stilling styrkes stærkt i forhold til Kommissionens tekst. I tilfælde af humanitære 
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katastrofer kan forbuddet mod genindrejse ophæves for bestemte områder eller 
persongrupper.

Ulovlige indvandrere, der ikke selv er skyld i, at en tilbagesendelse mislykkes, f.eks. fordi 
hjemlandet ikke samarbejder, bør ikke fortsat frihedsberøves. Vilkårene for frihedsberøvelse i 
forbindelse med udsendelse er blevet stærkt forbedret. Frihedsberøvelsescentre afgrænses 
klart i forhold til klassiske fængsler.

Et yderligere vigtigt punkt for ordføreren var at udelukke kollektive tilbagesendelsesaktioner. 
Det fastsættes klart, at en afgørelse om udsendelse altid skal træffes på individuelt grundlag.

Der oprettes en Europæisk Ombudsmand for Tilbagesendelse under Europa-Parlamentet. 
Hans opgaver er klart defineret, og han tillægges rettigheder, som gør ham til en ligeberettiget 
partner i tilbagesendelsesforløbet.

For at direktivets mål kan omsættes til ret, skal den praktiske gennemførelse være til at 
håndtere for de nationale myndigheder. Derfor har ordføreren stillet følgende ændringsforslag
som er en væsentlig forbedring i forhold til den bestående situation.

Risikoen for forsvinden, som fører til midlertidig frihedsberøvelse, hvis den konstateres, er 
blevet defineret. Hvis der er fare for den offentlige sikkerhed, skal der være mulighed for 
midlertidig frihedsberøvelse. Det europæiske forbud mod genindrejse kan forlænges, hvis 
faren for den offentlige sikkerhed fortsat består. Et europæisk forbud mod genindrejse har kun 
mening, hvis de forskellige myndigheder har kendskab til det. Derfor gøres indskrivning i SIS
og VIS obligatorisk. Dette tilgodeser dels den indbyrdes information mellem medlemsstaterne 
og udgør dels en arbejdslettelse og praktisk forbedring for de berørte myndigheder.

Direktivets formål og titel er tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. 
Derfor foreslås det at lade de bestående grænseprocedurer udgå at dette direktiv. Ved en 
grænseprocedure drejer det sig om spørgsmålet om, hvorvidt en person har lov til at rejse ind, 
og hvis det ikke er tilfældet, sker der en afvisning, som ikke har noget at gøre med en 
tilbagesendelse.

Af de anførte grunde, og fordi ordføreren ser en harmoniseret tilbagesendelsesprocedure som 
en europæisk merværdi, støtter han Kommissionens forslag til direktiv. Det er fornuftigt at 
skabe fælles rammebestemmelser for at nå de anførte mål.
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