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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών
(COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0391)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 63, παράγραφος 3, της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0266/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
(A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

(-1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Τάμπερε του Οκτωβρίου 1999 θέσπισε 
μια συνεκτική προσέγγιση στον τομέα της 
μετανάστευσης και του ασύλου, στο 
πλαίσιο της οποίας αντιμετωπίζονται, 
εκτός από την δημιουργία ενός κοινού 
συστήματος παροχής ασύλου, μια νόμιμη 
μεταναστευτική πολιτική και η 
καταπολέμηση της παράνομης 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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μετανάστευσης.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη -1α (νέα)

(-1a) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαδικασία επιστροφής, υπογραμμίζεται η 
ανάγκη για διμερείς και πολυμερείς 
συμφωνίες επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ 
και τρίτωνχωρών.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη -2α (νέα)

(2a) Η διεθνής συνεργασία με τις χώρες 
προέλευσης σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής αποτελεί 
προϋπόθεση για την διασφάλιση 
βιώσιμης επιστροφής.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη -2β (νέα)

(2b) Η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων που συμμετέχουν σε όλα τα 
επίπεδα στην διαδικασία επιστροφής και 
η ανταλλαγή και προαγωγή βέλτιστων 
πρακτικών θα πρέπει να συνοδεύουν την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να 
διασφαλίζουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6a) Σύμφωνα με το δικαίωμα της μη 
επαναπροώθησης που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν 
είναι δυνατό να επιβληθεί επιστροφή, εάν 
ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας 
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υφίσταται βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία.

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα της μη επαναπροώθησης είναι η ισχυρότερη νομικά δεσμευτική εγγύηση. 
Κατοχυρώνεται ήδη στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της πρότασης. Ο εισηγητής κρίνει αναγκαίο να 
το επισημάνει ως κατευθυντήρια αρχή της οδηγίας στις αιτιολογικές σκέψεις, διασφαλίζοντας 
ότι κανείς δεν πρόκειται να υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή 
τιμωρία στην χώρα επιστροφής.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8a) Τα κράτη μέλη που νομιμοποιούν 
υπήκοους τρίτων χωρών στις επικράτειές 
τους θα πρέπει να καταχωρούν αυτές τις 
πληροφορίες στο Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο SIS, οι οποίες σχετίζονται με την παράνομη κατάσταση 
ενός υπηκόου τρίτης χώρας θα πρέπει να διαγράφονται όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί νόμιμο 
καθεστώς στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Τούτο είναι κατά τη γνώμη του εισηγητή αναγκαίο για 
να προστατεύεται ο υπήκοος τρίτης χώρας σε περίπτωση που συλλαμβάνεται ή ανακρίνεται.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 8β (νέα)

(8b) Στις περιπτώσεις στις οποίες οι 
εθνικές αρχές δεν είναι σε θέση να 
ορίσουν την χώρα προέλευσης του 
υπηκόου τρίτης χώρας που προβλέπεται 
να απομακρυνθεί, θα πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των 
εγγυήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)
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(10α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Πρωτοκόλλου 4 του Ευρωπαϊκού Χάρτη 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να 
ελέγχουν τις ομαδικές απομακρύνσεις.

Αιτιολόγηση

Τούτο θεωρείται πρόσθετη διευκρινιστική εγγύηση για να καταστεί απόλυτα σαφές ότι δεν 
επιτρέπονται οι ομαδικές απελάσεις, οι οποίες θεωρούνται παράνομες, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Είναι υποχρεωτικό η απόφαση επιστροφής να λαμβάνεται ατομικά για κάθε 
περίπτωση. Όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται σε ατομικό επίπεδο και δεν είναι νόμιμες οι 
κοινές πτήσεις που δεν βασίζονται σε ατομικές αποφάσεις για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11a) Όλες οι δυνατότητες διασφάλισης
προοπτικής ή χρήσιμης απασχόλησης σε  
υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος τελεί υπό 
προσωρινή κράτηση θα πρέπει να 
εξετάζονται.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι εξυπηρετεί το υπέρτατο συμφέρον του επιστρέφοντος να έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει τον χρόνο προσωρινής κράτησης του για εκπαίδευση ή για την άσκηση
χρήσιμης απασχόλησης ή άλλου είδους δραστηριοτήτων. Η διάταξη αυτή είναι επίσης 
σημαντική για να ελαττωθεί το επίπεδο επιθετικότητας και να αυξηθεί η πιθανότητα μιας 
επιτυχούς επιστροφής.

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την 
παρούσα οδηγία στους υπηκόους τρίτων 
χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η 
είσοδος σε ζώνη διέλευσης κράτους 
μέλους. Μεριμνούν, ωστόσο, ώστε η 
μεταχείριση και το επίπεδο προστασίας 
των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών να 
μην είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 8, 10, 13 και 15.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την 
παρούσα οδηγία στους υπηκόους τρίτων 
χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η 
είσοδος σε σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης 
κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 35 
της οδηγίας 2005/85/ΕΚ. Μεριμνούν, 
ωστόσο, ώστε η μεταχείριση και το 
επίπεδο προστασίας των εν λόγω υπηκόων 
τρίτων χωρών να μην είναι λιγότερο 
ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
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8, 10, 13 και 15.

Τροπολογία 11
Άρθρο 2, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Οι ήδη εκδοθείσες απαγορεύσεις 
επανεισόδου δεν επηρεάζονται από την 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, στοιχείο (ζα) (νέο)

(ζa) "κίνδυνος διαφυγής": ύπαρξη 
σοβαρών υπονοιών ότι ένας υπήκοος
τρίτης χώρας, για τον οποίο έχει ήδη 
εκδοθεί απόφαση επιστροφής ή 
απομάκρυνσης, ενδέχεται να διαφύγει. Η 
απόφαση θα πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια που θα ορίζονται 
από την εθνική νομοθεσία·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατυπωθεί ορισμός του κινδύνου διαφυγής, ώστε να καταστεί αδύνατη η ύπαρξη 
αυτοματισμού. Με τον κατάλληλο ορισμό δεν θα είναι δυνατό να θεωρείται δυνητικός 
υποψήφιος διαφυγής κάθε υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση 
απομάκρυνσης. Με τον ορισμό ενισχύεται η σαφήνεια του κειμένου και δηλώνεται ρητά ότι τα 
εθνικά πρότυπα μπορούν να διατηρηθούν. 

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, στοιχείο (ζβ) (νέο)

(ζβ) "εγκαταστάσεις προσωρινής 
κράτησης": η τοποθέτηση υπηκόων 
τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 
εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης, σε 
χωριστές από τις φυλακές εγκαταστάσεις, 
με στόχο να αποτραπεί η διαφυγή τους 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της 
απομάκρυνσής τους·
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διευκρινιστεί ότι ένας υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να τοποθετηθεί σε 
φυλακές. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα κρατείται πάντα χωριστά από τους κοινούς 
κρατούμενους.

Τροπολογία 14
Άρθρο 3, στοιχείο (ζγ) (νέο)

(ζγ) "παρουσία σε ζώνη διέλευσης ή σε 
παραμεθόρια ζώνη": η είσοδος στην 
επικράτεια κράτους μέλους με την έννοια 
της φυσικής παρουσίας, χωρίς κατ' 
ανάγκη προηγούμενη διέλευση 
συνοριακού σταθμού ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Αν και δεν υπάρχει ακόμα λεπτομερής ορισμός τους στη νομοθεσία της ΕΕ, οι ζώνες διέλευσης 
υπάρχουν. Προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς είναι μια ζώνη διέλευσης, που αρχίζει και 
που τελειώνει, είναι αναγκαία η προσθήκη ορισμού. Με αυτόν τον ορισμό θα είναι αδύνατο να 
χαρακτηριστεί ως ζώνη διέλευσης μια περιοχή που δεν εμπίπτει σε αυτόν τον ορισμό. Ο 
εισηγητής θεωρεί μεγάλη πρόοδο την ύπαρξη ορισμού που είναι νομικά δεσμευτικός και 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν δίκαιη μεταχείριση στον αφικνούμενο υπήκοο 
τρίτης χώρας. 

Τροπολογία 15
Άρθρο 5

Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τη φύση και τη 
σταθερότητα των οικογενειακών σχέσεων 
του υπηκόου τρίτης χώρας, τη διάρκεια 
παραμονής τους στο κράτος μέλος και την 
ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής 
του. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τα 
συμφέροντα του παιδιού σύμφωνα με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 
για τα δικαιώματα του παιδιού.

Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τη φύση και τη 
σταθερότητα των οικογενειακών σχέσεων 
του υπηκόου τρίτης χώρας, τη διάρκεια 
παραμονής τους στο κράτος μέλος και την 
ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής 
του. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τα 
συμφέροντα του παιδιού σύμφωνα με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 
για τα δικαιώματα του παιδιού.
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Τροπολογία 16
Άρθρο 5, παράγραφος 1α (νέα)

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν θα πρέπει σε 
γενικές γραμμές να απομακρύνονται ή να 
κρατούνται.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους 
καταδίκους.

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Στην απόφαση επιστροφής προβλέπεται 
κατάλληλη προθεσμία έως τεσσάρων 
εβδομάδων για την εκούσια αναχώρηση 
του ενδιαφερόμενου, εκτός εάν εύλογα 
θεωρείται ότι μπορεί να διαφύγει κατά το 
εν λόγω χρονικό διάστημα. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της προθεσμίας μπορεί να 
επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
διαφυγής, όπως η τακτική εμφάνιση 
ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
οικονομικής εγγύησης, η κατάθεση 
εγγράφων ή η υποχρέωση παραμονής σε 
ορισμένο μέρος.

2. Στην απόφαση επιστροφής προβλέπεται 
κατάλληλη προθεσμία τεσσάρων 
εβδομάδων για την εκούσια αναχώρηση 
του ενδιαφερόμενου, εκτός εάν ένας 
αρμόδιος διοικητικός ή δικαστικός 
φορέας πιστεύει για αντικειμενικούς 
λόγους ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
διαφύγει κατά το εν λόγω χρονικό 
διάστημα, ή ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά 
απειλή για την δημόσια ασφάλεια. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της προθεσμίας μπορεί 
να επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
διαφυγής, όπως η τακτική εμφάνιση 
ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
οικονομικής εγγύησης, η κατάθεση 
εγγράφων ή η υποχρέωση παραμονής σε 
ορισμένο μέρος.

Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο δίνει προθεσμία διάρκειας τεσσάρων μόνο εβδομάδων. Τούτο σημαίνει ότι 
θα ήταν ενδεχομένως δυνατό να υπάρχει περιθώριο μιας μόνο ημέρας για εθελοντική 
επιστροφή. Ο εισηγητής φρονεί ότι είναι αναγκαίος ο ορισμός προθεσμίας μεγαλύτερης 
διάρκειας. Οι διαδικασίες και προετοιμασίες που προηγούνται της απόφασης εκούσιας
αναχώρησης από τη χώρα απαιτούν χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τέσσερεις 
εβδομάδες έχουν αναχθεί σε γενικό κανόνα. Για τον λόγο αυτό, το κράτος μέλος όχι μόνο είναι 
υποχρεωμένο να εγγυηθεί υπό κανονικές συνθήκες τέσσερεις εβδομάδες, αλλά και μια εύλογη 
προθεσμία, κατά την οποία θα είναι δυνατή η προετοιμασία της εθελοντικής επιστροφής. 

Τροπολογία 18
Άρθρο 6, παράγραφος 2
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2. Στην απόφαση επιστροφής προβλέπεται 
κατάλληλη προθεσμία έως τεσσάρων 
εβδομάδων για την εκούσια αναχώρηση 
του ενδιαφερόμενου, εκτός εάν εύλογα 
θεωρείται ότι μπορεί να διαφύγει κατά το 
εν λόγω χρονικό διάστημα. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της προθεσμίας μπορεί να 
επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
διαφυγής, όπως η τακτική εμφάνιση 
ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
οικονομικής εγγύησης, η κατάθεση 
εγγράφων ή η υποχρέωση παραμονής σε 
ορισμένο μέρος.

2. Στην απόφαση επιστροφής προβλέπεται 
κατάλληλη προθεσμία έως τεσσάρων 
εβδομάδων για την εκούσια αναχώρηση 
του ενδιαφερόμενου, εκτός εάν εύλογα 
θεωρείται ότι μπορεί να διαφύγει κατά το 
εν λόγω χρονικό διάστημα. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της προθεσμίας μπορεί να 
επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
διαφυγής, όπως η τακτική εμφάνιση 
ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
οικονομικής εγγύησης, η κατάθεση 
εγγράφων ή η υποχρέωση παραμονής σε 
ορισμένο μέρος. Προκειμένου να 
διασφαλιστούν αποτελεσματικές 
διαδικασίες επιστροφής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παρέχουν υλική υποστήριξη 
και συμβουλές, σύμφωνα με απόφαση που 
θα λαμβάνεται κατά περίπτωση, με βάση 
την εθνική νομοθεσία. 

Τροπολογία 19
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Η απόφαση επιστροφής εκδίδεται με 
χωριστή πράξη ή απόφαση ή ταυτόχρονα 
με την απόφαση απομάκρυνσης.

διαγραφή

Τροπολογία 20
Άρθρο 6, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ανά πάσα στιγμή να 
χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής ή 
άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους 
λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος 
παραμένει παράνομα στο έδαφός τους. 
Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται 
απόφαση επιστροφής ή, εφόσον έχει ήδη 
εκδοθεί, ανακαλείται.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ανά πάσα στιγμή να 
χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής ή 
άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους 
λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος 
παραμένει παράνομα στο έδαφός τους. 
Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται 
απόφαση επιστροφής ή, εφόσον έχει ήδη 
εκδοθεί, ανακαλείται. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να γνωστοποιούν οποιαδήποτε 
ανάκληση αυτού του είδους, μέσω του 
μηχανισμού αμοιβαίας πληροφόρησης 
που προβλέπεται στην απόφαση του 
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Συμβουλίου .../.../ΕΚ για την καθιέρωση 
διαδικασίας αμοιβαίας πληροφόρησης 
σχετικά με τα μέτρα των κρατών μελών 
στους τομείς του ασύλου και της 
μετανάστευσης.

Τροπολογία 21
Άρθρο 6, παράγραφος 5, εδάφιο 1α (νέα)

Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί άδεια σε 
υπήκοο τρίτης χώρας, η άδεια αυτή 
ισχύει μόνο στην επικράτεια αυτού του 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 22
Άρθρο 6, παράγραφος 5, εδάφιο 1β (νέα)

Τα κράτη μέλη εκδίδουν αυτές τις 
αποφάσεις μόνο σε ατομική βάση και 
απέχουν από την θέσπιση εκτεταμένων 
οριζόντιων μέτρων καταχώρισης.

Τροπολογία 23
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
απομάκρυνσης έναντι υπηκόου τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση 
επιστροφής, εάν υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής του ή δεν έχει συμμορφωθεί με 
την υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας που παρέχεται για την ακούσια 
αναχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2.

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
απομάκρυνσης έναντι υπηκόου τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση 
επιστροφής, εάν ένας αρμόδιος 
διοικητικός ή δικαστικός φορέας, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
πιστεύει για αντικειμενικούς λόγους ότι ο 
ενδιαφερόμενος ενδέχεται να διαφύγει ή 
εάν απειλείται η δημόσια ασφάλεια ή δεν 
έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση 
επιστροφής εντός της προθεσμίας που 
παρέχεται για την ακούσια αναχώρηση 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με το αρχικό κείμενο, πρέπει τώρα να επιβεβαιώνεται από αρμόδια αρχή ότι 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Ο εισηγητής κρίνει αναγκαίο μια απόφαση με τόσο σημαντικό 
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αντίκτυπο να λαμβάνεται από αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 24
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Η απόφαση απομάκρυνσης εκδίδεται με 
χωριστή πράξη ή απόφαση ή ταυτόχρονα 
με την απόφαση επιστροφής.

3. Ένα κράτος μέλος μπορεί να εκδώσει 
ταυτόχρονα με την απόφαση επιστροφής, 
απόφαση απομάκρυνσης σχετικά με έναν 
υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο έχει 
εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Εάν το 
κράτος μέλος έχει χορηγήσει προθεσμία  
εκούσιας αναχώρησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος (2), η απόφαση 
απομάκρυνσης μπορεί να εκτελεσθεί μόνο 
μετά από την παρέλευση της προθεσμίας.

Τροπολογία 25
Άρθρο 7, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Ένα κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει 
την διαδικασία που ορίζεται στην 
παράγραφο 3, εκδίδει απόφαση 
απομάκρυνσης ως χωριστή πράξη ή 
απόφαση.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία των δύο σταδίων διατηρείται. Η δυνατότητα να γίνουν όλα σε ένα στάδιο 
εξακολουθεί να υπάρχει, χωρίς, ωστόσο, να έχει επιπτώσεις στην αρχή, σύμφωνα με την οποία,
υπό κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να χορηγείται προθεσμία εκούσιας αναχώρησης.

Τροπολογία 26
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Οι αποφάσεις επιστροφής μπορεί να 
επιβάλουν ανάλογη απαγόρευση 
επανεισόδου.

Οι αποφάσεις επιστροφής μπορεί να 
επιβάλουν ανάλογη απαγόρευση 
επανεισόδου, η οποία εκδίδεται κατά 
περίπτωση και από αρμόδιο δικαστικό ή 
διοικητικό φορέα.
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Τροπολογία 27
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 2α (νέα)

Τα κράτη μέλη καταχωρούν αυτές τις 
πληροφορίες στο Σύστημα Πληροφοριών 
του Σένγκεν και στο Σύστημα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις.

Τροπολογία 28
Άρθρο 9, παράγραφος 3, σημείο (γ) 

(γ) κατέβαλε όλα τα έξοδα της 
προηγούμενης διαδικασίας επιστροφής 
του

διαγραφή

Τροπολογία 29
Άρθρο 9, παράγραφος 5α (νέα) 

(5α) Σε περίπτωση ανθρωπιστικής
καταστροφής η απαγόρευση επανεισόδου 
μπορεί να ανακληθεί για μια ομάδα 
προσώπων ή μια περιοχή, σύμφωνα με 
απόφαση του Συμβουλίου γι αυτόν τον 
σκοπό.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση ανθρωπιστικής καταστροφής είναι σαφές ότι η εφαρμογή της ανάκλησης της 
απαγόρευσης επανεισόδου διαρκεί υπερβολικά και δεν είναι εφικτή. Για τον λόγο αυτό, εάν το 
Συμβούλιο δηλώσει ότι πρόκειται για περίπτωση ανθρωπιστικής καταστροφής, η απαγόρευση 
επανεισόδου ανακαλείται αυτόματα.

Τροπολογία 30
Άρθρο 10, παράγραφος 1 

1. Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας και να μην 
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια 
καταναγκασμού. Εφαρμόζονται 

1. Εφόσον τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόζουν αναγκαστικά μέτρα για την 
εκτέλεση της απόφασης απομάκρυνσης 
υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος 
ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει να είναι σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας και να μην υπερβαίνουν 
τα εύλογα όρια καταναγκασμού. Προς το 
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λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του υπηκόου τρίτης χώρας.

συμφέρον των υπηκόων τρίτων χωρών 
που απομακρύνονται και των υπαλλήλων 
ασφαλείας που διεκπεραιώνουν τις 
διαδικασίες απομάκρυνσης, τα εν λόγω 
μέτρα εξαναγκασμού  εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του υπηκόου τρίτης χώρας.

Τροπολογία 31
Άρθρο 10, παράγραφος 2α (νέα) 

2a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των συναφών διεθνών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών 
απομάκρυνσης, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η εφαρμογή της 
κατάλληλης νομικής διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εξασφάλιση της συμμετοχής μη κυβερνητικών οργανώσεων στην συνολική 
διαδικασία επιστροφής, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της κατάλληλης διαδικασίας και 
προς το συμφέρον του επιστρέφοντος

Τροπολογία 32
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο 2 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στη 
σχετική απόφαση να αναφέρονται οι 
νομικοί και πραγματικοί λόγοι και να 
ενημερώνεται γραπτώς ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας σχετικά με τα 
διαθέσιμα ένδικα μέσα.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στη 
σχετική απόφαση να αναφέρονται οι 
νομικοί και πραγματικοί λόγοι σε γλώσσα 
η οποία εύλογα μπορεί να θεωρηθεί 
κατανοητή από τον ενδιαφερόμενο 
υπήκοο τρίτης χώρας και να 
ενημερώνεται γραπτώς ο υπήκοος τρίτης 
χώρας σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα 
μέσα.

Τροπολογία 33
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στον
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ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας τη 
δυνατότητα να ζητήσει νομικές συμβουλές, 
να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο και, εν 
ανάγκη, να ζητήσει γλωσσική συνδρομή. 
Στα πρόσωπα που δεν έχουν επαρκείς 
πόρους εξασφαλίζεται νομική βοήθεια, 
εφόσον είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική πρόσβασή τους στη 
δικαιοσύνη.

ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας τη 
δυνατότητα να ζητήσει νομικές συμβουλές, 
να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο και να 
ζητήσει γλωσσική συνδρομή. Στα 
πρόσωπα που δεν έχουν επαρκείς πόρους 
εξασφαλίζεται νομική βοήθεια, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2002/8/EΚ.

Τροπολογία 34
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
γραπτή βεβαίωση ότι η εκτέλεση της 
απόφασης επιστροφής έχει αναβληθεί για 
ορισμένο χρονικό διάστημα ή ότι η 
απόφαση απομάκρυνσης δεν θα εκτελεσθεί 
προσωρινά.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
γραπτή βεβαίωση, σε γλώσσα η οποία 
εύλογα μπορεί να θεωρηθεί κατανοητή 
από τα πρόσωπα αυτά, ότι η εκτέλεση της 
απόφασης επιστροφής έχει αναβληθεί για 
ορισμένο χρονικό διάστημα ή ότι η 
απόφαση απομάκρυνσης δεν θα εκτελεσθεί 
προσωρινά.

Τροπολογία 35
Άρθρο 14, παράγραφος 1

1. Εφόσον υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής και ότι δεν θα 
αρκούσε η εφαρμογή λιγότερο αυστηρών 
μέτρων, όπως η τακτική εμφάνιση ενώπιον 
των αρχών, η κατάθεση χρηματικής 
εγγύησης, η παράδοση εγγράφων, η 
υποχρέωση παραμονής σε υποδεικνυόμενο 
μέρος ή άλλα μέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη θέτουν σε 
προσωρινή κράτηση τον υπήκοο τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει ή πρόκειται να 
εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης ή 
επιστροφής.

1. Εφόσον υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή απειλή για τη 
δημόσια ασφάλεια και ότι δεν θα αρκούσε 
η εφαρμογή λιγότερο αυστηρών μέτρων, 
όπως η τακτική εμφάνιση ενώπιον των 
αρχών, η κατάθεση χρηματικής εγγύησης, 
η παράδοση εγγράφων, η υποχρέωση 
παραμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος ή 
άλλα μέτρα για την αποτροπή του 
κινδύνου αυτού, τα κράτη μέλη θέτουν σε 
προσωρινή κράτηση τον υπήκοο τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει ή πρόκειται να 
εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης ή 
επιστροφής.

Τροπολογία 36
Άρθρο 14, παράγραφος 2
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2. Οι αποφάσεις προσωρινής κράτησης 
εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις μπορούν να 
εκδοθούν από τις διοικητικές αρχές· στην 
περίπτωση αυτή η απόφαση προσωρινής 
κράτησης επιβεβαιώνεται από τις 
δικαστικές αρχές εντός 72 ωρών από την 
έναρξη εφαρμογής του μέτρου.

2. Οι αποφάσεις προσωρινής κράτησης 
εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις μπορούν να 
εκδοθούν από τις διοικητικές αρχές· στην 
περίπτωση αυτή η απόφαση προσωρινής 
κράτησης επιβεβαιώνεται από τις 
δικαστικές αρχές κατά προτίμηση εντός 
48 και το αργότερο εντός 72 ωρών από 
την έναρξη εφαρμογής του μέτρου.

Τροπολογία 37
Άρθρο 14, παράγραφος 4

4. Η προσωρινή κράτηση μπορεί να 
παραταθεί από τις δικαστικές αρχές για έξι 
μήνες κατ’ανώτατο όριο.

4. Η προσωρινή κράτηση μπορεί να 
παραταθεί από τις δικαστικές αρχές για 
δώδεκα μήνες κατ’ανώτατο όριο, με την 
επιφύλαξη ορισμού συντομότερων 
περιόδων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικά όρια ή κανένα κατά το διάστημα της προσωρινής 
κράτησης σε εθνικό επίπεδο, ο εισηγητής θεωρεί μεγάλη επιτυχία την επιβολή νομικά 
δεσμευτικού ανώτατου ορίου, παρά το γεγονός ότι είναι πάντα δυνατός ο ορισμός 
συντομότερων περιόδων.

Τροπολογία 38
Άρθρο 14, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Η προσωρινή κράτηση λήγει όταν η 
απόφαση επιστροφής είναι απίθανο να 
εκτελεσθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο υπήκοος τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί 
απόφαση επιστροφής.

Τροπολογία 39
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών που τίθενται υπό 
προσωρινή κράτηση να έχουν ανθρώπινη 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών που τίθενται υπό 
προσωρινή κράτηση να έχουν ανθρώπινη 
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και αξιοπρεπή μεταχείριση, με σεβασμό 
των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και 
σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο. 
Εφόσον το ζητήσουν, μπορεί να τους 
επιτραπεί να έρθουν το ταχύτερο σε επαφή 
με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τα 
μέλη της οικογένειάς τους και τις αρμόδιες 
προξενικές αρχές, καθώς και με σχετικές 
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

και αξιοπρεπή μεταχείριση, με σεβασμό 
των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και 
σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο. 
Μπορεί να τους επιτραπεί να έρθουν το 
ταχύτερο σε επαφή με τους νόμιμους 
αντιπροσώπους τους, τα μέλη της 
οικογένειάς τους και τις αρμόδιες 
προξενικές αρχές, καθώς και με σχετικές 
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τροπολογία 40
Άρθρο 15, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
όροι παραμονής των υπηκόων τρίτων 
χωρών υπό προσωρινή κράτηση δεν είναι 
λιγότερο ευνοϊκοί από αυτούς που 
ορίζονται στα άρθρα 8 έως 10, 15 και 17 
έως 20 της οδηγίας 2003/9/EΚ. 

Αιτιολόγηση

Τούτο αποτελεί πρόσθετη εγγύηση που διασφαλίζει μεταξύ άλλων το δικαίωμα της 
οικογενειακής ενότητας. Διασφαλίζονται τόσο τo δικαίωμα της ιατρικής περίθαλψης όσο και το 
δικαίωμα της εκπαίδευσης των παιδιών. Το δικαίωμα της μαθητείας και της εκπαίδευσης 
παρέχεται επίσης και αναφέρεται λεπτομερώς στην προαναφερόμενη οδηγία. Εγγυήσεις για  
ευάλωτα άτομα παρέχονται και αναλύονται στην παρούσα οδηγία. Ο εισηγητής κρίνει αναγκαίο 
να προσθέσει αυτές τις λεπτομερείς εγγυήσεις, προκειμένου να διασφαλίσει και να παράσχει 
σαφείς εγγυήσεις και δικαιώματα στον υπήκοο τρίτης χώρας που πρόκειται να επιστρέψει στη 
χώρα του. Ορίζεται επίσης ότι θα παρέχεται φροντίδα και αποδεκτή μεταχείριση στα θύματα 
βασανιστηρίων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται υπόψη και προστατεύεται το 
υπέρτατο συμφέρον του επιστρέφοντος, είναι αναγκαία η λεπτομερής απαρίθμηση αυτών των 
άρθρων.

Τροπολογία 41
Άρθρο 15, παράγραφος 3

3. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι ανήλικοι να μην 
τίθενται σε προσωρινή κράτηση σε 
συνήθη σωφρονιστικά καταστήματα. Οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι διαχωρίζονται από 
τους ενήλικες, εκτός εάν κρίνεται ότι αυτό 

3. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων. Οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι διαχωρίζονται από 
τους ενήλικες, εκτός εάν κρίνεται ότι αυτό 
είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Σε 
περίπτωση διαχωρισμού, οι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι τοποθετούνται σε άσυλα παίδων.
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είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία 42
Άρθρο 15, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα στις διεθνείς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις να 
επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις 
προσωρινής κράτησης και να αξιολογούν 
τους όρους προσωρινής κράτησης. Οι 
επισκέψεις αυτές μπορεί να υπόκεινται 
στη χορήγηση σχετικής άδειας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι θα 
παρέχεται πρόσβαση στις συναφείς
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις
για να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις 
προσωρινής κράτησης και να αξιολογούν 
τους όρους προσωρινής κράτησης. 

Τροπολογία 43
Άρθρο 15, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Τα κράτη μέλη ορίζουν και 
δημοσιεύουν σε εθνικό επίπεδο ελάχιστα 
πρότυπα για έναν κοινό κώδικα 
πρακτικής όσον αφορά τις διαδικασίες 
στα κέντρα προσωρινής κράτησης.

Τροπολογία 44
Κεφάλαιο V α, τίτλος (νέος)

Κεφάλαιο V a
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Τροπολογία 45
Άρθρο 16 α (νέο)

Άρθρο 16 a
Ορισμός διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου αρμόδιου για θέματα 
επιστροφής

1. Προκειμένου να διασφαλιστούν 
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αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφής 
με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ορίζεται διαμεσολαβητής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιος 
για θέματα επιστροφής
2. Ο διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος για 
θέματα επιστροφής έχει τα ακόλουθα 
δικαιώματα και καθήκοντα:
(a) να διενεργεί αιφνίδιους ελέγχους ανά 
πάσα στιγμή·
(β) να συλλέγει τις αναφορές που του 
υποβάλλονται για κοινές απομακρύνσεις·
(γ) να ζητεί από τα κράτη μέλη ανά πάσα 
στιγμή και εγκαίρως πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία 
επιστροφής.

Αιτιολόγηση

Ο διαμεσολαβητής του ΕΚ θα είναι πλήρης και ισχυρός εταίρος στη διαδικασία επιστροφής. Τα 
καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του θα του επιτρέπουν να αντιμετωπίζει πιθανές ανησυχίες, 
παράπονα και ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια ή σχετικά με τη 
διαδικασία επιστροφής. Σε αυτόν θα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
παράγοντες της διαδικασίας επιστροφής, οι ΜΚΟ, οι ενδιαφερόμενοι πολιτικοί φορείς και το 
πρόσωπο που επιστρέφει.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

H Επιτροπή υπέβαλε στο ΕΚ πρόταση με θέμα την κοινή εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Με την εν λόγω 
πρόταση κοινής οδηγίας σχετικά με την επιστροφή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει για 
πρώτη φορά δικαίωμα συναπόφασης. Ο εισηγητής αναγνωρίζει τον δυσχερή χαρακτήρα του 
θέματος και έχει πλήρη επίγνωση των δυσκολιών στις οποίες προσκρούει η θέσπιση κοινών 
όρων για την απομάκρυνση των παρανόμως διαμενόντων προσώπων.

Είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη ζουν εκατομμύρια παρανόμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων 
χωρών. Η ζωή στην παρανομία αποτελεί μια σύγχρονη μορφή δουλείας και κατά συνέπεια 
πρέπει να λάβει τέλος. Οι παρανόμως διαμένοντες δεν έχουν π.χ. πρόσβαση στα συστήματα 
υγείας και δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ενώπιον των δικαστηρίων, με 
αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι να αποδέχονται εξευτελιστικούς όρους εργασίας. Οι 
παρανόμως διαμένοντες αποτελούν αντικείμενο σιωπηρής ανοχής, επειδή είναι απαραίτητοι 
για την αγορά εργασίας, χωρίς να έχουν συνταξιοδοτικές αξιώσεις στο τέλος του εργασιακού 
βίου τους, πράγμα που αφενός είναι απάνθρωπο για τους ενδιαφερόμενους και αφετέρου 
ενδέχεται τελικά να αποτελέσει τεράστια οικονομική πρόκληση για το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος. Η ευρωπαϊκή πολιτική καλείται είτε να χορηγήσει στους παρανόμως διαμένοντες 
νόμιμη άδεια παραμονής είτε να τους αναγκάσει να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Ο 
τερματισμός της παρανομίας είναι κυρίως προς το συμφέρον των παρανόμως διαμενόντων.

Στην οδηγία διευκρινίζεται ότι οι παρανόμως διαμένοντες πρέπει να εγκαταλείψουν την 
Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, μοναδικός στόχος της παρούσας οδηγίας δεν είναι η διαπίστωση 
της παρανομίας, αλλά η εξασφάλιση μιας διαφανούς διαδικασίας επιστροφής. Εξάλλου, είναι 
η πρώτη φορά που οι διαδικασίες επιστροφής συνδέονται με ελάχιστα πρότυπα, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί αξιοπρεπής μεταχείριση. Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και 
μεταξύ των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας επιστροφής βελτιώνεται. 
Μεταξύ άλλων δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Είναι 
δυνατή η επιβολή απαγόρευσης επανεισόδου που θα ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη. Τούτο 
αυξάνει την προστιθέμενη αξία για μια ισχυρή Ευρώπη που θα εμφανίζεται ενωμένη. Στο 
επίκεντρο των δραστηριοτήτων βρίσκεται ωστόσο η προτεραιότητα της εκούσιας 
επιστροφής. Τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν διαρθρώσεις που να ευνοούν την 
εκούσια επιστροφή.

Ένας από τους στόχους των τροπολογιών του εισηγητή ήταν η ενίσχυση του ρόλου του 
Κοινοβουλίου ως θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπισμού. 
Στόχος του εισηγητή ήταν κατά συνέπεια η επίτευξη μιας διαμόρφωσης της διαδικασίας 
επιστροφής που θα βασίζεται σε ανθρωπιστικά κριτήρια και επιπλέον η βελτίωση των 
προτύπων που ορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής 
προτείνει στις τροπολογίες του να δοθεί ορισμός των ζωνών διέλευσης. Στόχος είναι να 
αποφευχθεί με αυτόν τον τρόπο ο αυθαίρετος ορισμός αυτών των ζωνών, με στόχο τη 
δημιουργία νομικά αρρύθμιστων χώρων.

Η μέγιστη διάρκεια της προσωρινής κράτησης περιορίζεται σε 12 μήνες. Ωστόσο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να ορίζουν μικρότερη διάρκεια. Τόσο όσον αφορά την μεταχείριση των 
παρανόμως διαμενόντων, όσο και κατά την προσωρινή κράτηση και την επιστροφή, τα κράτη 
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μέλη πρέπει να ορίζουν δεσμευτικά ελάχιστα πρότυπα ανθρωπιστικής συμπεριφοράς. Τούτο 
είναι προς το συμφέρον των προσώπων που πρόκειται να απομακρυνθούν και επιπλέον 
συμβάλει στην ύπαρξη νομικής ασφάλειας για τους υπαλλήλους που διεκπεραιώνουν τις 
διαδικασίες απομάκρυνσης . Με τον τρόπο αυτόν εξαλείφεται η νομική ασάφεια για 
αμφότερα τα μέρη που χαρακτηρίζει το κείμενο της Επιτροπής.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ενισχύονται στον εποπτικό τους ρόλο. Αντιμετωπίζονται ως 
εταίροι στη διαδικασία επιστροφής και, κατά συνέπεια, καλούνται να συμμετάσχουν. Η θέση 
τους ενισχύεται πολύ περισσότερο απ' όσο στο κείμενο της Επιτροπής. Σε περίπτωση 
ανθρωπιστικής καταστροφής είναι δυνατή η άρση της απαγόρευσης επανεισόδου για 
συγκεκριμένες περιοχές ή ομάδες προσώπων.

Οι παρανόμως διαμένοντες, οι οποίοι δεν ευθύνονται για μία αποτυχημένη επιχείρηση
επιστροφής, για παράδειγμα όταν η χώρα προέλευσης δεν συνεργάζεται, δεν επιτρέπεται να 
κρατούνται. Οι όροι της προσωρινής κράτησης βελτιώνονται σημαντικά. Οι εγκαταστάσεις 
κράτησης πρέπει να διαφοροποιούνται σαφώς από τις παραδοσιακές φυλακές.

Ένα περαιτέρω σημαντικό σημείο για τον εισηγητή ήταν ο αποκλεισμός των ομαδικών 
επιστροφών. Ορίζεται ρητά ότι πρέπει πάντα να υπάρχει απόφαση απομάκρυνσης σε ατομικό 
επίπεδο.

Θεσπίζεται Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα καθήκοντά του 
ορίζονται σαφώς και του εκχωρούνται δικαιώματα που τον καθιστούν ισότιμο εταίρο στην 
διαδικασία επιστροφής.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου οδηγίας, η εκτέλεση πρέπει να παραμείνει 
υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει τις εξής 
τροπολογίες ως ουσιαστική βελτίωση της σημερινής κατάστασης.

Δίδεται ορισμός του κινδύνου διαφυγής, η διαπίστωση του οποίου οδηγεί σε προσωρινή 
κράτηση. Εάν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
προσωρινής κράτησης. Η ευρωπαϊκή απαγόρευση επανεισόδου μπορεί να παραταθεί, εάν 
εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Η ευρωπαϊκή απαγόρευση 
επανεισόδου έχει νόημα μόνο εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν πληροφορηθεί σχετικά. Για το 
λόγο αυτό καθίσταται υποχρεωτική η καταχώρηση στο SIS και στο VIS. Τούτο εξυπηρετεί 
την αμοιβαία πληροφόρηση των κρατών μελών και επιπλέον συνιστά διευκόλυνση των 
εργασιών των αρμόδιων αρχών και πρακτική βελτίωση.

Στόχος και τίτλος της οδηγίας είναι η επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων. Για το λόγο 
αυτό, προτείνεται η απαλοιφή των υπαρχόντων συνοριακών ελέγχων από την οδηγία. Στόχος 
των συνοριακών ελέγχων είναι να διαπιστωθεί εάν κάποιος επιτρέπεται να εισέλθει στη χώρα, 
επομένως σε αρνητική περίπτωση πρόκειται για απαγόρευση εισόδου, η οποία δεν έχει 
ουδεμία σχέση με επιστροφή.

Για τους προαναφερόμενους λόγους και δεδομένου ότι μία ενιαία εναρμονισμένη διαδικασία 
επιστροφής αποτελεί κατά τη γνώμη του εισηγητή προστιθέμενη αξία για ολόκληρη την 
Ευρώπη και για όλους τους ενδιαφερόμενους, ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση οδηγίας 
της Επιτροπής. Είναι σκόπιμη η δημιουργία ενός κοινού νομικού πλαισίου για την επίτευξη 
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των προαναφερόμενων στόχων.


