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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)                           
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrų nelegaliai 
esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse
(KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0391)1,

– atsižvelgdamas į EB Sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 63 straipsnio 3 dalį, pagal kurias 
Komisiją pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0266/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją vėl kreiptis į Parlamentą, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį 
pakeisti kitu tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

(-1) 1999 m. spalio mėn. Tamperėje 
įvykusio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo metu nustatyta nuosekli 
imigracijos ir prieglobsčio strategija, 
apimanti bendros prieglobsčio sistemos 
sukūrimą, legalios imigracijos politiką ir 
kovą su nelegalia imigracija.

Pakeitimas 2
-1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(-1) Siekiant palengvinti grąžinimo 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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procesą pabrėžiama, kad reikia dvišalių ir 
daugiašalių readmisijos susitarimų tarp 
ES ir trečiųjų valstybių.

Pakeitimas 3
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Tarptautinis bendradarbiavimas su 
kilmės šalimis visais grąžinimo proceso 
etapais yra būtina sąlyga siekiant 
sklandaus grąžinimo.

Pakeitimas 4
2b konstatuojamoji dalis (nauja)

(2b) Šios direktyvos įgyvendinimas turėtų 
būti grindžiamas visais grąžinimo proceso 
etapais dalyvaujančių institucijų 
bendradarbiavimu ir pasikeitimu 
pažangiąja patirtimi bei jos skatinimu, o 
tai būtų naudinga Europai. 

Pakeitimas 5
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Atsižvelgiant į teisę į negrąžinimą 
(angl. non-refoulment), įtvirtintą Europos 
žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnyje, 
negali būti grąžinama, jei konkretus 
trečiosios šalies pilietis būtų kankinamas 
ar su juo būtų nežmoniškai arba 
žeminamai elgiamasi ar jam grėstų 
bausmė.

Pagrindimas

Teisė į negrąžinimą yra didžiausia teisiškai įpareigojanti garantija. Ji jau įtvirtinta šio 
pasiūlymo 6 straipsnio 4 dalyje. Pranešėjas mano, kad tai kaip pagrindinį principą taip pat 
būtina pabrėžti direktyvos konstatuojamojoje dalyje, užtikrinant, kad niekas šalyje, į kurią 
grąžinama, negali būti kankinamas arba su juo negali būti nežmoniškai ar žeminamai 
elgiamasi ar jis negali būti baudžiamas. 

Pakeitimas 6
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8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Valstybės narės, įteisindamos 
trečiosios šalies piliečių buvimą savo 
teritorijose, informaciją apie tai turėtų 
įtraukti į Šengeno informacinę sistemą.

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad tai būtina siekiant apsaugoti trečiosios šalies piliečius tuo atveju, jei 
jie būtų suimami ar apklausiami.

Pakeitimas 7
8b konstatuojamoji dalis (nauja)

(8b) Tais atvejais, kai valstybės 
institucijos negali nustatyti trečiosios 
šalies piliečio kilmės šalies, į kurią jis 
turėtų būti išsiunčiamas, ypatingas 
dėmesys turėtų būti kreipiamas į šioje 
direktyvoje minimas humaniškumo 
garantijas.  

Pakeitimas 8
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Valstybės narės, vadovaudamosi 
Europos žmogaus teisių chartijos 4 
protokolo 4 straipsniu, turėtų imtis 
priemonių kontroliuoti jungtinius 
išsiuntimus.

Pagrindimas

Tai numatyta kaip papildoma paaiškinamoji garantija siekiant visiškai aiškiai nustatyti, kad 
pagal šią direktyvą jungtiniai išsiuntimai neleidžiami ir laikomi neteisėtais. Kiekvienu 
konkrečiu atveju privaloma priimti sprendimą dėl grąžinimo. Visi atvejai vertinami atskirai ir 
bendri skrydžiai, nepabrėžiant individualių sprendimų dėl kiekvieno asmens, laikomi 
neteisėtais.

Pakeitimas 9
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Turėtų būti apsvarstytos visos 
galimybės suteikti perspektyvų ar 
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naudingą darbą trečiosios šalies piliečiui, 
kuriam nustatyta laikinoji globa.

Pagrindimas

Manoma, kad grąžinamajam būtų geriausia turėti galimybę laiką, kurį jam paskirta laikinoji 
globa, panaudoti švietimui, naudingam darbui ar bet kuriai kitai veiklai. Ši nuostata taip pat 
svarbi siekiant sumažinti agresiją ir padidinti sėkmingo grąžinimo galimybę.

Pakeitimas 10
2 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 
šios direktyvos trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie nebuvo įleisti į valstybės narės 
tranzito zoną. Tačiau jos užtikrina, kad 
elgesys su tokiais trečiųjų šalių piliečiais ir 
jiems suteikiamas apsaugos lygis bus ne 
mažiau palankus, nei nustatyta 8, 10, 13 ir 
15 straipsniuose.

2. Valstybės narės, vadovaudamosi 
Direktyvos 2005/85/EB 35 straipsniu, gali 
nuspręsti netaikyti šios direktyvos trečiųjų 
šalių piliečiams, kurie nebuvo įleisti į 
valstybės narės pasienio arba tranzito 
zonas. Tačiau jos užtikrina, kad elgesys su 
tokiais trečiųjų šalių piliečiais ir jiems 
suteikiamas apsaugos lygis bus ne mažiau 
palankus, nei nustatyta 8, 10, 13 ir 15 
straipsniuose.

Pakeitimas 11
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Draudimai sugrįžti, dėl kurių jau buvo 
priimti sprendimai ar nutarimai, 
nepatenka į šios direktyvos reguliavimo 
sritį.

Pakeitimas 12
3 straipsnio ga punktas (naujas)

(ga) „Tikimybė pasislėpti“ – kai esama 
rimto pagrindo manyti, kad trečiosios 
šalies pilietis, kurio atžvilgiu priimtas 
įsakymas išsiųsti ar sprendimas grąžinti, 
gali pasislėpti. Sprendimas turėtų būti 
grindžiamas objektyviais nacionaliniuose 
teisės aktuose nustatytais kriterijais;

Pagrindimas

Siekiant pašalinti neteisėtų veiksmų galimybę, reikėtų apibrėžti sąvoką „tikimybė pasislėpti“.
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Tinkamai apibrėžus šią sąvoką, nebus įmanoma daryti prielaidos, kad kiekvienas trečiosios 
šalies pilietis, kurio atžvilgiu priimtas įsakymas išsiųsti, gali pasislėpti. Pateikus apibrėžimą 
tekstas tampa aiškesnis ir akivaizdžiai nustatoma, kad turėtų būti išlaikyti nacionaliniai 
standartai.

Pakeitimas 13
3 straipsnio gb punktas (naujas)

(gb) „Laikinosios globos centras“ –
trečiųjų šalių piliečių, kurių atžvilgiu 
priimtas įsakymas išsiųsti, globos vieta 
kitose nei įkalinimo įstaigų patalpose, 
siekiant užkirsti kelią jiems pasislėpti tuo 
metu, kai rengiamasi juos išsiųsti;

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad trečiosios šalies pilietis galėtų būti laikomas nelaisvėje. Tačiau 
reikia užtikrinti, kad jis visada bus laikomas atskirai nuo eilinių kalinių.

Pakeitimas 14
3 straipsnio gc punktas (naujas)

(gc) „Buvimas pasienio arba tranzito 
zonoje“ – tiesioginis įėjimas į valstybės 
narės teritoriją, nebūtinai kertant pasienio 
kontrolės punktą.  

Pagrindimas

Tranzito zonos, nors dar ir neapibrėžtos EB teisės aktuose, egzistuoja. Siekiant paaiškinti, kas 
jos yra, kur prasideda ir kur baigiasi, būtina įterpti apibrėžimą. Turint šį apibrėžimą bus 
neįmanoma nurodyti kaip tranzito zoną bet kurią teritoriją, neatitinkančią šio apibrėžimo.  
Pranešėjas mano, kad turėti teisiškai įpareigojantį apibrėžimą, pagal kurį valstybės narės 
įpareigojamos teisingai elgtis su atvykstančiais trečiųjų šalių piliečiais, yra didelis žingsnis į 
priekį.

Pakeitimas 15
5 straipsnis

Valstybės narės, įgyvendindamos šią 
direktyvą, tinkamai atsižvelgia į trečiosios 
šalies piliečio šeimos santykių pobūdį ir 
tvirtumą, jo buvimo valstybėje narėje laiką 
ir šeiminius, kultūrinius ir socialinius 

Valstybės narės, įgyvendindamos šią 
direktyvą ir vadovaudamosi Europos 
žmogaus teisių konvencijos 8 straipsniu, 
tinkamai atsižvelgia į trečiosios šalies 
piliečio šeimos santykių pobūdį ir tvirtumą, 
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ryšius su jo kilmės šalimi. Jos taip pat 
atsižvelgia į vaiko interesus remdamosios
1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių 
konvencija.

jo buvimo valstybėje narėje laiką ir 
šeiminius, kultūrinius ir socialinius ryšius 
su jo kilmės šalimi. Jos taip pat atsižvelgia 
į vaiko interesus remdamosi 1989 m. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija.

Pakeitimas 16
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

Nelydimi nepilnamečiai paprastai 
neturėtų būti išsiunčiami ar sulaikomi.  
Šis straipsnis netaikomas nuteistiems 
nusikaltėliams.

Pakeitimas 17
6 straipsnio 2 dalis

2. Sprendime grąžinti turi būti nurodytas 
ne ilgesnis nei 4 savaičių laikotarpis 
savanoriškai išvykti, jei nėra pagrindo
manyti, kad atitinkamas asmuo per šį 
laikotarpį gali pasislėpti. Siekiant užkirsti 
kelią pasislėpti gali būti skiriami tam tikri 
įpareigojimai, pvz., įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms 
institucijoms, užstatas, dokumentų 
paėmimas ar pasižadėjimas neišvykti.

2. Sprendime grąžinti turi būti nurodytas 4 
savaičių laikotarpis savanoriškai išvykti, jei 
kompetentinga administracinė įstaiga ar 
teismas pagal nacionalinius teisės aktus 
turi objektyvų pagrindą manyti, kad 
atitinkamas asmuo per šį laikotarpį gali 
pasislėpti ar kad šis asmuo kelia pavojų 
viešajam saugumui. Siekiant užkirsti kelią 
pasislėpti gali būti skiriami tam tikri 
įpareigojimai, pvz., įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms 
institucijoms, užstatas, dokumentų 
paėmimas ar pasižadėjimas neišvykti.

Pagrindimas

Pirminiame tekste skiriama tik keturių savaičių trukmės riba. Tai reiškia, jog galima turėti tik 
vieną dieną savanoriškai grįžti. Pranešėjas mano, kad būtina nustatyti ilgesnį laikotarpį. 
Pasiruošti ir atlikti procedūras prieš priimant sprendimą savanoriškai palikti šalį reikia laiko. 
Taigi keturios savaitės būtų bazinis laikotarpis. Todėl valstybė narė yra ne tik įsipareigojusi 
užtikrinti keturių savaičių laikotarpį, bet ir privalo užtikrinti išmintingai nustatytą laikotarpį, 
kuris reikalingas ruošiantis savanoriškai grįžti. 

Pakeitimas 18
6 straipsnio 2 dalis

2. Sprendime grąžinti turi būti nurodytas ne 2. Sprendime grąžinti turi būti nurodytas ne 
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ilgesnis nei 4 savaičių laikotarpis 
savanoriškai išvykti, jei nėra pagrindo 
manyti, kad atitinkamas asmuo per šį 
laikotarpį gali pasislėpti. Siekiant užkirsti 
kelią pasislėpti gali būti skiriami tam tikri 
įpareigojimai, pvz., įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms
institucijoms, užstatas, dokumentų 
paėmimas ar pasižadėjimas neišvykti.

ilgesnis nei 4 savaičių laikotarpis 
savanoriškai išvykti, jei nėra pagrindo 
manyti, kad atitinkamas asmuo per šį 
laikotarpį gali pasislėpti. Siekiant užkirsti 
kelią pasislėpti gali būti skiriami tam tikri 
įpareigojimai, pvz., įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamose 
institucijose, užstatas, dokumentų 
paėmimas ar pasižadėjimas neišvykti. 
Siekdamos užtikrinti veiksmingą 
grąžinimą ir, kiekvienu atveju priimdamos 
sprendimą vadovaudamosi nacionaline 
teise, valstybės narės turėtų teikti 
materialinę paramą ir konsultuoti.  

Pakeitimas 19
6 straipsnio 3 dalis

3. Sprendimas grąžinti priimamas kaip 
atskiras nutarimas ar sprendimas arba 
kartu su įsakymu išsiųsti.

Išbraukta.

Pakeitimas 20
6 straipsnio 5 dalis

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui. Tokiu atveju 
sprendimas grąžinti nėra priimamas, o jei 
jau buvo priimtas, tai turi būti panaikintas.

5. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jos teritorijoje esančiam 
trečiosios šalies piliečiui. Tokiu atveju 
sprendimas grąžinti nėra priimamas, o jei 
jau buvo priimtas, tai turi būti panaikintas.
Valstybės narės apie bet kurį panaikinimą 
privalo pranešti pasinaudojant abipusiu 
informavimo mechanizmu, numatytu 
Tarybos sprendime .../.../EB dėl abipusio 
informavimo mechanizmo procedūros, 
susijusios su valstybių narių priemonėmis 
pabėgelių ir imigracijos srityse.  

Pakeitimas 21
6 straipsnio 5 dalies 1a pastraipa (nauja)
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Jeigu valstybė narė trečiosios šalies 
piliečiui suteikia leidimą pasilikti, jis 
galioja tik tos valstybės narės teritorijoje.  

Pakeitimas 22
6 straipsnio 5 dalies 1b pastraipa (nauja)

Valstybės narės tokius sprendimus priima 
vadovaujantis kiekvienu atskiru atveju ir  
turėtų susilaikyti nuo plataus masto 
horizontalių registravimo priemonių.

Pakeitimas 23
7 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės priima įsakymą išsiųsti 
trečiosios šalies pilietį, kurio atžvilgiu yra 
priimtas sprendimas grąžinti, jei yra 
tikimybė pasislėpti arba jei nebuvo 
laikomasi įpareigojimo grįžti per 
savanoriško grįžimo laikotarpį, numatytą 
pagal 6 straipsnio 2 dalį.

1. Valstybės narės priima įsakymą išsiųsti 
trečiosios šalies pilietį, kurio atžvilgiu yra 
priimtas sprendimas grąžinti, jeigu 
atsakinga administracinė arba teisminė 
institucija, vadovaujantis nacionaline 
teise turi objektyvių priežasčių manyti, 
kad atitinkamas asmuo gali pasislėpti, 
arba egzistuoja pavojus visuomeniniam 
saugumui, arba jei nebuvo laikomasi 
įpareigojimo grįžti per savanoriško grįžimo 
laikotarpį, numatytą pagal 6 straipsnio 2 
dalį.

Pagrindimas

Palyginus su pirminiu variantu, šiame variante būtinas atsakingos institucijos patvirtinimas, 
kad egzistuoja pasislėpimo pavojus. Pranešėjas mano, kad yra būtina, jog tokį didelį poveikį 
turintį sprendimą priimtų kompetentinga institucija.

Pakeitimas 24
7 straipsnio 3 dalis

3. Įsakymas išsiųsti priimamas kaip 
atskiras nutarimas ar sprendimas arba 
kartu su sprendimu grąžinti.

3. Valstybė narė kartu su sprendimu 
grąžinti gali priimti įsakymą išsiųsti, 
taikoma trečiosios šalies piliečiui, kuriam 
buvo skirtas sprendimas grąžinti. Jeigu 
valstybė narė suteikė savanoriško 
sugrįžimo laikotarpį, vadovaujantis 6 
straipsnio 2 dalimi, įsakymas išsiųsti gali 
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būti įvykdytas tik šiam laikotarpiui 
pasibaigus.

Pakeitimas 15
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Valstybė narė, kuri nesilaiko anksčiau 
paminėtoje 3 dalyje nurodytos tvarkos, 
privalo įsakymą išsiųsti priimti kaip 
atskirą aktą arba sprendimą.

Pagrindimas

Išlaikoma dvejų pakopų procedūra. Galimybė viską atlikti vienu kartu išlieka, tačiau jokiu 
būdu nepažeidžiant principo, pagal kurį paprastai turi būti užtikrinamas savanoriško 
sugrįžimo laikotarpis.

Pakeitimas 26
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Sprendimuose grąžinti gali būti numatomas 
toks draudimas sugrįžti.

Sprendimuose grąžinti gali būti numatomas 
toks draudimas sugrįžti, priimtas kiekvienu 
atskiru atveju atsakingos teisminės arba 
administracinės institucijos.

Pakeitimas 27
9 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Valstybės narės šią informaciją įveda į 
Šengeno informacinę sistemą ir Vizų 
informacinę sistemą.

Pakeitimas 28
9 straipsnio 3 dalies c punktas

(c) padengė visas savo ankstesnės 
grąžinimo procedūros išlaidas.

Išbraukta.

Pakeitimas 29
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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(5a) humanitarinių katastrofų atveju, 
draudimas sugrįžti gali būti atšauktas 
asmenų grupei arba regionui, 
vadovaujantis atitinkamu Tarybos 
sprendimu.

Pagrindimas

Humanitarinių katastrofų atveju aišku, kad prašymas atšaukti draudimą sugrįžti gali užtrukti 
per ilgai ir nėra galimas. Todėl, jeigu Taryba patvirtino, kad egzistuoja humanitarinė 
katastrofa, draudimas sugrįžti atšaukiamas automatiškai.

Pakeitimas 30
10 straipsnio 1 dalis

1. Jei valstybės narės taiko prievartos 
priemones siekdamos išsiųsti trečiosios 
šalies pilietį, nesutinkantį su išsiuntimu, 
šios priemonės turi būti proporcingos ir 
neviršyti būtinų prievartos ribų. Šios
priemonės taikomos remiantis 
pagrindinėmis teisėmis ir gerbiant 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio orumą.

1. Jei valstybės narės privalo taikyti
prievartos priemones siekdamos išsiųsti 
trečiosios šalies pilietį, nesutinkantį su 
išsiuntimu, šios priemonės turi būti 
proporcingos ir neviršyti būtinų prievartos 
ribų. Išsiunčiamų trečiųjų šalių piliečių ir 
išsiuntimą vykdančių saugumo pareigūnų 
labui, tokios priverstinės priemonės 
taikomos remiantis pagrindinėmis teisėmis 
ir gerbiant atitinkamo trečiosios šalies 
piliečio orumą.

Pakeitimas 31
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Valstybės užtikrina, kad atitinkamos 
tarptautinės ir nevyriausybinės 
organizacijos dalyvautų vykdant 
išsiuntimo procedūras, siekiant užtikrinti 
tinkamą teisinę tvarką.  

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisingą procedūrą ir grąžinamo asmens interesų išlaikymą, į visą 
grąžinimo procedūrą būtina įtraukti nevyriausybines organizacijas.

Pakeitimas 32
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Valstybės narės užtikrina, kad sprendime ir Valstybės narės užtikrina, kad sprendime ir 
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(ar) įsakyme būtų nurodyti faktiniai ir 
teisiniai motyvai ir kad atitinkamam 
trečiosios šalies piliečiui raštu būtų suteikta 
informacija dėl galimų teisinių teisės 
gynimo būdų.

(ar) įsakyme būtų nurodyti faktiniai ir 
teisiniai motyvai tokia kalba, kuri 
manoma būtų suprantama atitinkamam 
trečiosios šalies piliečiui ir trečiosios šalies 
pliečiui raštu būtų suteikta informacija dėl 
galimų teisinių teisės gynimo būdų.

Pakeitimas 33
12 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamam trečiosios šalies piliečiui būtų 
suteikta galimybė gauti teisinę 
konsultaciją, turėti gynėją ir, jei reikia, 
gauti lingvistinę pagalbą. Asmenys, 
neturintys pakankamai lėšų, turi gauti
nemokamą teisinę pagalbą, jei tai 
reikalinga užtikrinti efektyvią teisę 
kreiptis į teismą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamam trečiosios šalies piliečiui būtų 
suteikta galimybė gauti teisinę 
konsultaciją, turėti gynėją ir gauti 
lingvistinę pagalbą. Asmenys, neturintys 
pakankamai lėšų, turi gauti teisinę pagalbą 
vadovaujantis Direktyvos 2002/8/EB 3 
straipsniu.

Pakeitimas 34
13 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės 1 dalyje minėtiems 
asmenims turi pateikti rašytinį 
patvirtinimą, kad sprendimo grąžinti 
vykdymas buvo atidėtas tam tikram 
laikotarpiui arba kad įsakymas išsiųsti 
laikinai nebus vykdomas.

2. Valstybės narės 1 dalyje minėtiems 
asmenims turi pateikti rašytinį 
patvirtinimą, tokia kalba, kuri manoma 
būtų suprantama, kad sprendimo grąžinti 
vykdymas buvo atidėtas tam tikram 
laikotarpiui arba kad įsakymas išsiųsti 
laikinai nebus vykdomas.

Pakeitimas 35
14 straipsnio 1 dalis

1. Kai yra rimtas pagrindas manyti, kad yra 
tikimybė pasislėpti ir kai nepakaktų taikyti 
švelnesnių prievartos priemonių, tokių kaip 
įpareigojimas periodiškai registruotis 
atitinkamoms institucijoms, užstatas, 
dokumentų paėmimas, pasižadėjimas 
neišvykti ar kitos priemonės siekiant 
užkirsti kelią tokiai tikimybei, valstybė 
narė trečiosios šalies piliečiui, kurio 
atžvilgiu yra ar bus priimtas įsakymas 

1. Kai yra rimtas pagrindas manyti, kad yra 
tikimybė pasislėpti arba egzistuoja 
pavojus visuomenės saugumui ir kai 
nepakaktų taikyti švelnesnių prievartos 
priemonių, tokių kaip įpareigojimas 
periodiškai registruotis atitinkamoms 
institucijoms, užstatas, dokumentų 
paėmimas, pasižadėjimas neišvykti ar kitos 
priemonės siekiant užkirsti kelią tokiai 
tikimybei, valstybė narė trečiosios šalies 
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išsiųsti ar sprendimas grąžinti, nustato 
laikinąją globą.

piliečiui, kurio atžvilgiu yra ar bus priimtas 
įsakymas išsiųsti ar sprendimas grąžinti, 
nustato laikinąją globą.

Pakeitimas 36
14 straipsnio 2 dalis

2. Įsakymus dėl laikinosios globos priima 
teisminės institucijos. Skubiais atvejais 
administracinės institucijos gali juos 
priimti, tačiau teisminės institucijos per 72 
valandas pradėjus taikyti laikinąją globą 
turi patvirtinti įsakymą dėl laikinosios 
globos.

2. Įsakymus dėl laikinosios globos priima 
teisminės institucijos. Skubiais atvejais 
administracinės institucijos gali juos 
priimti, tačiau teisminės institucijos 
pageidautina per 48 valandas , o 
vėliausiai per 72 valandas pradėjus taikyti 
laikinąją globą turi patvirtinti įsakymą dėl 
laikinosios globos.

Pakeitimas 37
14 straipsnio 4 dalis

4. Teisminės institucijos gali pratęsti 
laikinąją globą ne ilgiau nei šešiems
mėnesiams.

4. Teisminės institucijos gali pratęsti 
laikinąją globą ne ilgiau nei dvylikai 
mėnesių, nepanaikinant trumpesnio 
termino galimybės.

Pagrindimas

Kadangi nacionaliniame lygmenyje egzistuoja skirtingi terminai arba nėra visiškai jokių 
laikinosios globos terminų pranešėjas mano, kad būtų naudinga taikyti teisiškai privalomą 
maksimalų terminą, nepanaikinant trumpesnio termino galimybės.  

Pakeitimas 38
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Laikina globa turėtų baigtis, kai yra 
nepanašu, jog bus laiku įvykdytas 
sprendimas dėl grąžinimo, dėl priežasčių, 
nesusijusių su trečiosios šalies piliečiu, 
kuris yra sprendimo dėl grąžinimo 
objektas.  

Pakeitimas 39
15 straipsnio 1 dalis
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1. Valstybės narės užtikrina, kad su 
trečiųjų šalių piliečiais, kuriems nustatyta 
laikinoji globa, elgiamasi žmoniškai ir 
teisingai gerbiant jų pagrindines teises ir 
laikantis tarptautinės ir nacionalinės teisės.
Esant prašymui jiems suteikiama teisė 
nedelsiant susisiekti su teisiniais atstovais, 
šeimos nariais ir kompetentingomis 
konsulinėmis įstaigomis, o taip pat su 
atitinkamomis tarptautinėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad su 
trečiųjų šalių piliečiais, kuriems nustatyta 
laikinoji globa, elgiamasi žmoniškai ir 
teisingai gerbiant jų pagrindines teises, ir 
laikantis tarptautinės ir nacionalinės teisės.
Jiems suteikiama teisė nedelsiant susisiekti 
su teisiniais atstovais, šeimos nariais ir 
kompetentingomis konsulinėmis 
įstaigomis, o taip pat su atitinkamomis 
tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis.

Pakeitimas 40
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės užtikrina, kad trečiųjų 
šalių piliečių buvimo laikinoje globoje 
sąlygos nebūtų prastesnės, nei išdėstytos 
Direktyvos 2003/9/EB 8–10, 15 ir 17– 20 
straipsniuose.

Pagrindimas

Tai yra papildoma apsauga, be kita ko suteikianti teisę į šeimos vientisumą. Užtikrinama teisė 
gauti medicininę pagalbą, bei teisė vaikams gauti išsilavinimą. Teisė gauti mokyklinį 
lavinimą ir švietimą suteikiama, ir detaliai išvardinama nurodytoje direktyvoje. Šioje 
direktyvoje užtikrinama ir detalizuojama pažeidžiamų asmenų apsauga. Pranešėjas mano, 
kad yra būtina pateikti šias detalias garantijas, norint užtikrinti ir suteikti tikrą apsaugą bei 
teises grąžinamam trečiosios šalies piliečiui. Taip pat įtraukiama formuluotė, kad su 
kankinimų aukomis būtina tinkamai rūpintis ir elgtis. Siekiant užtikrinti, kad bus laikomąsi 
grąžinamojo asmens interesų ir jie bus užtikrinami, pranešėjas mano, jog yra būtina šiuos 
straipsnius detaliai išvardinti.  

Pakeitimas 41
15 straipsnio 3 dalis

3. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
pažeidžiamiems asmenims. Valstybės 
narės užtikrina, kad nepilnamečiai, 
kuriems nustatyta laikinoji globa, nebūtų 
laikomi bendrose įkalinimo įstaigose.
Nelydimi nepilnamečiai turi būti atskirti 
nuo suaugusiųjų, nebent manoma, kad tai 
prieštarauja vaiko interesams.

3. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
pažeidžiamiems asmenims. Nelydimi 
nepilnamečiai turi būti atskirti nuo 
suaugusiųjų, nebent manoma, kad tai 
prieštarauja vaiko interesams. Atskyrimo 
atveju, nelydimi nepilnamečiai turi būti 
laikomi vaikų namuose.
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Pakeitimas 42
15 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės užtikrina galimybę 
tarptautinėms ir nevyriausybinėms 
organizacijoms lankytis vietose, kur 
vykdoma laikinoji globa, siekiant įvertinti 
laikinosios globos sąlygas. Tokiems 
vizitams gali reikėti gauti leidimą.

4. Valstybės narės užtikrina susijusioms 
tarptautinėms ir nevyriausybinėms 
organizacijoms prieigą lankytis vietose, 
kur vykdoma laikinoji globa, siekiant 
įvertinti laikinosios globos sąlygas.

Pakeitimas 43
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Valstybės narės nacionaliame 
lygmenyje nustato ir paskelbia minimalius 
bendrosios praktikos kodekso, susijusio su 
laikinosios globos centruose esančiomis 
procedūromis, standartus.

Pakeitimas 44
V a skyriaus antraštė (nauja)

V a skyrius
EUROPOS PARLAMENTO 

OMBUDSMENAS GRĄŽINIMO 
KLAUSIMAIS

Pakeitimas 45
16 a straipsnis (naujas)

16 a straipsnis
Ombudsmenas grąžinimo klausimais

1. Siekiant užtikrinti efektyvų grąžinimą, 
visiškai laikantis žmogaus teisių, būtina 
įsteigti Europos Parlamento ombudsmeno 
grąžinimo klausimais, pareigybę.  
2. Europos Parlamento ombudsmenas 
grąžinimo klausimais turėtų šiuos 
įgaliojimus ir užduotis:
(a) bet kokiu momentu vykdyti iš anksto 
neskelbtus patikrinimus;
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(b) kaupti jam skirtus pranešimus dėl 
bendrų grąžinimų;
(c) bet kokiu momentu prašyti iš valstybių 
narių informacijos arba paaiškinimo dėl 
grąžinimo proceso.

Pagrindimas

EP ombudsmenas būtų visas būtinas galias turintis stiprus partneris, dalyvaujantis grąžinimo 
procese. Jo užduotys ir įgaliojimai suteiktų jam teisę spręsti galimas problemas, skundus ir 
klausimus, kurie gali iškilti grąžinimo procese arba su juo susijusiose srityse. Į jį gali kreiptis 
visos grąžinimo procese dalyvaujančios pusės, NVO, o taip pat susijusios politinės institucijos 
ir grąžinamas asmuo.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija Europos Parlamentui pateikė pasiūlymą dėl bendros Europos neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tvarkos. Europos Parlamentas bendrosios grąžinimo 
direktyvos klausimu pirmąkart veikia pagal bendro sprendimo priėmimo tvarką. Pranešėjas 
pripažįsta reikalo keblumą ir gerai suvokia bendrų pagrindinių sąlygų dėl neteisėtai esančių 
asmenų grąžinimo priėmimo sudėtingumą. 

Europoje gyvena milijonai nelegalų. Neteisėtas gyvenimas yra moderni vergovės forma, todėl 
turi būti panaikinta. Neteisėtai gyvenantys asmenys, pavyzdžiui, negali naudotis sveikatos 
apsaugos sistema arba savo teisių ginti teisme. Taip pat turi būti panaikintos žmogaus orumą 
žeminančios darbo sąlygos. Nelegalai tylomis toleruojami, nes jų reikia darbo rinkai, tačiau
darbinio amžiaus pabaigoje nesuteikiama jiems teisė į pensiją – tai yra nežmoniška tų asmenų
atžvilgiu ir galiausiai gali tapti didžiuliu finansiniu iššūkiu atitinkamai šaliai. Europos 
politikai turi apsispręsti: arba įteisinti jų buvimą šalyje, arba grąžinti juos į savo tėvynę. 
Išlaisvinimas iš neteisėto buvimo šalyje statuso pirmiausia naudingas nelegalams.

Direktyvoje aiškiai sakoma, kad neteisėtai esantys asmenys turi išvykti iš Europos. Tačiau 
šios direktyvos uždavinys yra ne nustatyti neteisėtumą, bet tik užtikrinti skaidrų grąžinimo 
procesą. Kita vertus, grąžinimo procedūroms pirmą kartą taikomi minimalūs standartai, 
siekiant užtikrinti žmogaus orumo nežeminantį procesą. Tobulinamas nacionalinių institucijų 
ir valstybių narių bendradarbiavimas visose grąžinimo proceso etapuose. Be kita ko, tai
naudinga visai Europai. Europos lygiu gali būti taikomas draudimas sugrįžti. Tai kuria stiprios 
ir vieningai veikiančios Europos įvaizdį. Vis dėlto iš visų priemonių pirmenybė turi būti 
teikiama savanoriškam grįžimui. Valstybės narės turi sukurti struktūras, remiančias 
savanorišką grįžimą.

Pranešėjas pakeitimais siekė sustiprinti Parlamento, kaip žmogaus teisių ir žmoniškumo 
gynėjo, vaidmenį. Todėl pranešėjo tikslas buvo siekti žmoniško grąžinimo proceso, net ir 
peržengiant Komisijos pasiūlyme nustatytus standartus. Todėl pranešėjas savo pakeitimuose 
siūlo apibrėžti tranzito zonas. Taip turi būti užkirstas kelias savavališkam zonų, kuriose 
netaikoma teisė, sukūrimo apibrėžimui.

Maksimali laikinosios globos trukmė apribojama iki 12 mėnesių. Tačiau valstybės narės gali 
pratęsti šį laikotarpį. Laikinosios globos ir grąžinimo etapuose valstybės narės privalo 
apibrėžti privalomus minimalius žmoniško elgesio standartus. Tai naudinga grąžinamajam, be 
to, tai padės užtikrinti procedūrą vykdančio pareigūno teisinį saugumą. Taip pašalinamas 
teisinis abiejų Komisijos tekste minimų šalių nesaugumas. 

Sustiprinama nevyriausybinių organizacijų priežiūros funkcija. Jos laikomos partneriais 
grąžinimo procesuose ir atitinkamai į juos įtraukiamos. Jų pozicija sustiprinama labiau nei 
siūloma Komisijos tekste. Humanitarinės katastrofos atveju draudimas sugrįžti tam tikriems 
regionams ar tam tikroms asmenų grupėms gali būti panaikintas.

Nelegalai, kurie patys nekalti dėl žlugusios grąžinimo procedūros, pavyzdžiui, jeigu kilmės 
šalis nebendradarbiauja, negali būti sulaikomi.
Labai pagerintos globos sąlygos išsiuntimo iš šalies atveju. Globos namai aiškiai atskirti nuo 
klasikinių kalėjimų.
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Kitas svarbus dalykas pranešėjui buvo kolektyvinių grąžinimo akcijų atmetimas. Aiškiai 
nustatoma, kad sprendimas grąžinti visuomet turi būti individualus.

Steigiama Europos Parlamento Europos ombudsmeno pareigybė. Jo užduotys yra aiškiai 
apibrėžtos ir jam suteiktos teisės, kurios leidžia jį laikyti lygiateisiu partneriu grąžinimo 
procese.

Laikantis Direktyvos projekto tikslų, turi būti paliekama nacionalinių institucijų praktinio 
įgyvendinimo galimybė. Todėl pranešėjas šiuos pakeitimus laiko esminiu esamos padėties 
pagerinimu.

Buvo apibrėžtas pabėgimo pavojus, kurio nustatymas lemia laikinąją globą. Jeigu yra pavojus 
viešajam saugumui, turi būti laikino sulaikymo galimybė. Europos draudimo sugrįžti taikymo 
laikotarpis gali būti pailgintas, jeigu ir toliau išlieka pavojus viešajam saugumui. Europos 
draudimas sugrįžti prasmingas tik tuomet, jeigu atitinkamos institucijos apie tai 
informuojamos. Todėl numatomas privalomas registravimas SIS ir VIS sistemose. Tai 
naudinga siekiant abipusio valstybių narių keitimosi informacija ir atitinkamų institucijų 
darbo palengvinimo bei praktinio jų pagerinimo.

Direktyvos tikslas ir antraštė – neteisėtai esančių asmenų grąžinimas. Todėl iš Direktyvos 
siūloma išmesti dalis, liečiančias sienų procedūras. Sienos procedūra apibrėžia asmens 
galimybę įvažiuoti, neigiamo sprendimo atveju tai yra neįsileidimas į šalį ir su grąžinimu tai 
neturi nieko bendra.

Dėl minėtų priežasčių ir dėl to, kad pranešėjas bendrą grąžinimo procesą laiko naudingu visai
Europai ir visoms susijusioms šalims, jis remia Komisijos pasiūlymą dėl Direktyvos 
priėmimo. Svarbu sukurti bendrą teisinį pagrindą išvardintiems tikslams pasiekti.


