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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspólnych norm i procedur dla państw członkowskich dotyczących powrotu 
nielegalnych imigrantów z państw trzecich
(COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0391)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 63 ust. 3 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0266/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1 (nowy)

(1) Rada Europejska na posiedzeniu w 
Tampere w październiku 1999 r. ustaliła 
spójne podejście do spraw imigracji i 
azylu, obejmujące utworzenie wspólnego 
systemu azylowego, politykę legalnej 
imigracji oraz zwalczanie nielegalnej 
imigracji.

Poprawka 2

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) W celu ułatwienia procedury powrotu 
podkreśla się potrzebę zawarcia 
dwustronnych i wielostronnych 
porozumień o readmisji pomiędzy UE 
a krajami trzecimi.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Niezbędnym warunkiem trwałego 
powrotu jest międzynarodowa współpraca 
z krajami pochodzenia na wszystkich 
etapach procedury powrotu.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 2 b (nowy)

(2b) Współpraca pomiędzy instytucjami 
zaangażowanymi na wszystkich etapach 
procedury powrotu oraz wymiana i 
upowszechnianie najlepszych praktyk 
powinny towarzyszyć wdrażaniu niniejszej 
dyrektywy i zapewnić europejską wartość 
dodaną.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

(6a) Zgodnie z zasadą non-refoulment 
zawartą w art. 3 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, nie można zmuszać do 
powrotu obywatela kraju trzeciego, jeśli w 
kraju powrotu zostałby on poddany 
torturom, nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu albo karze.

Uzasadnienie

Zasada non-refoulment stanowi najmocniejszą prawnie wiążącą ochronę. Została już 
zapisana w art. 6 ust. 4 wniosku. Sprawozdawca uważa za konieczne podkreślenie jej w 
punkcie uzasadnienia jako wiodącej zasady niniejszej dyrektywy, gwarantującej, że nikt nie 
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będzie poddawany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu w 
kraju powrotu.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

(8a) Państwa członkowskie legalizując 
pobyt obywatela kraju trzeciego na swoim 
terytorium powinny wprowadzić tę 
informację do Systemu Informacyjnego 
Schengen (SIS).

Uzasadnienie

Informacje wprowadzone do SIS dotyczące nieprawidłowości związanych z pobytem 
obywatela państwa trzeciego powinny zostać usunięte, jeśli państwo członkowskie przyznaje 
zainteresowanej osobie prawo legalnego pobytu. Sprawozdawca uważa to za konieczne w 
celu ochrony obywatela kraju trzeciego w przypadku jego zatrzymania lub przesłuchania.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 8 b (nowy)

(8b) W przypadkach, gdy władze krajowe 
nie są w stanie ustalić państwa 
pochodzenia obywatela kraju trzeciego 
podlegającego deportacji, należy położyć 
szczególny nacisk na poszanowanie 
gwarancji humanitarnych, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

(10a) W celu nadzoru nad deportacjami 
zbiorowymi państwa członkowskie 
powinny działać zgodnie z art. 4 protokołu 
4 do Europejskiej Karty Praw Człowieka.

Uzasadnienie

Jako dodatkowe wyjaśnienie i zabezpieczenie niniejsza poprawka stwierdza wyraźnie, że 
deportacje zbiorowe są niedopuszczalne i uznane przez niniejszą dyrektywę za nielegalne. 
Wymagane jest podejmowanie decyzji o powrocie indywidualnie w każdym przypadku. 
Wszystkie przypadki są ocenianie indywidualnie, a wspólne deportacje bez osobnej decyzji 
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dotyczącej poszczególnych zainteresowanych osób nie są legalne.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 11 a (nowy)

(11a) Należy rozważyć wszelkie 
możliwości zapewnienia obywatelowi 
kraju trzeciego, który został tymczasowo 
zatrzymany, perspektyw lub pożytecznego 
zajęcia.

Uzasadnienie

Uznaje się, że w najlepszym interesie osoby powracającej leży zapewnienie jej możliwości 
wykorzystania czasu tymczasowego zatrzymania na naukę, pożyteczne zajęcie lub jakikolwiek 
inny sposób aktywności. Przepis ten jest również ważny z uwagi na zmniejszanie poziomu 
agresji i zwiększanie szans udanego powrotu.

Poprawka 10
Artykuł 2 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie mogą 
zdecydować o tym, że niniejsza dyrektywa 
nie ma zastosowania do obywateli państw 
trzecich, którym odmówiono wstępu do 
strefy tranzytowej Państwa 
Członkowskiego. Jednakże Państwa 
Członkowskie gwarantują znajdującym się 
w takiej sytuacji obywatelom państw 
trzecich traktowanie nie mniej korzystne 
niż przewidziano w art. 8, 10, 13 i 15.

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować o tym, że niniejsza dyrektywa 
nie ma zastosowania do obywateli państw 
trzecich, którym odmówiono wstępu na 
granicy lub do strefy tranzytowej państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 35 
dyrektywy 2005/85/WE. Jednakże państwa 
członkowskie gwarantują znajdującym się 
w takiej sytuacji obywatelom państw 
trzecich traktowanie nie mniej korzystne 
niż przewidziano w art. 8, 10, 13 i 15.

Poprawka 11
Artykuł 2 ustęp 3 a (nowy)

3a. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na 
dotychczas wydane zakazy ponownego 
wjazdu.

Poprawka 12
Artykuł 3 litera g a (nowa)
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(ga) „ryzyko ucieczki” oznacza istnienie 
poważnych podstaw do uznania, że 
obywatel kraju trzeciego, wobec którego
została wydana decyzja o powrocie lub 
nakaz deportacji, mógłby zbiec; decyzja 
powinna opierać się na obiektywnych 
kryteriach określonych w prawie 
krajowym;

Uzasadnienie

Należy zdefiniować ryzyko ucieczki w celu uniemożliwienia automatycznego podejścia.  
Właściwa definicja uniemożliwi uznanie każdego obywatela kraju trzeciego, wobec którego 
wydano nakaz deportacji, za potencjalnego zbiega. Definicja poprawia jasność tekstu i 
wyraźnie stwierdza, że można zachować krajowe standardy.

Poprawka 13
Artykuł 3 litera g b (nowa)

(gb) „obiekty przeznaczone do celów 
zatrzymania tymczasowego” oznaczają 
przetrzymywanie obywatela kraju 
trzeciego, wobec którego wydano nakaz 
deportacji, w areszcie, w pomieszczeniach 
odseparowanych od więzienia, w celu 
uniknięcia jego ucieczki w czasie 
przygotowań do deportacji;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że obywatel kraju trzeciego może zostać umieszczony w 
areszcie. Należy jednak zagwarantować, że w każdym przypadku jest odseparowany od 
zwykłych więźniów.

Poprawka 14
Artykuł 3 litera g c (nowa)

(gc) „obecność w strefie tranzytowej lub 
strefie granicznej” oznacza wkroczenie na 
terytorium państwa członkowskiego w 
sensie fizycznym, ale niekoniecznie 
przekroczenie punktu kontroli granicznej. 
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Uzasadnienie

Strefy tranzytowe istnieją, chociaż nie zostały jeszcze zdefiniowane w prawie WE. Należy 
dodać definicję, aby wyjaśnić, czym są, gdzie się zaczynają i kończą. Dzięki tej definicji nie 
będzie można mówić o danym terytorium jako o strefie tranzytowej, jeśli nie odpowiada ono 
tej definicji. Sprawozdawca uważa za wielki krok naprzód posiadanie prawnie wiążącej 
definicji, która zobowiązuje państwa członkowskie do traktowania obywatela kraju trzeciego 
przybywającego na ich terytorium w uczciwy sposób.

Poprawka 15
Artykuł 5

Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
Państwa Członkowskie należycie 
uwzględniają rodzaj i trwałość związków 
rodzinnych obywatela państwa trzeciego, 
czas trwania jego pobytu w Państwie 
Członkowskim oraz występowanie 
powiązań rodzinnych, kulturowych i 
społecznych z jego państwem pochodzenia.
Ponadto uwzględniają one najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka 
stosownie do podpisanej przy ONZ w 1989 
r. Konwencji o Prawach Dziecka.

Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy, 
zgodnie z art. 8 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, państwa członkowskie
należycie uwzględniają rodzaj i trwałość 
związków rodzinnych obywatela państwa 
trzeciego, czas trwania jego pobytu w 
państwie członkowskim oraz występowanie 
powiązań rodzinnych, kulturowych i 
społecznych z jego państwem pochodzenia.
Ponadto uwzględniają one najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka 
stosownie do podpisanej przy ONZ w
1989 r. Konwencji o Prawach Dziecka.

Poprawka 16
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

Osoby niepełnoletnie bez opiekuna nie 
powinny z reguły podlegać deportacji ani 
zatrzymaniu.
Niniejszy artykuł nie dotyczy skazanych 
przestępców.

Poprawka 17
Artykuł 6 ustęp 2

2. Decyzja o powrocie imigranta 
gwarantuje odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu wynoszący 
maksymalnie cztery tygodnie, poza 
przypadkami, w których istnieje

2. Decyzja o powrocie imigranta 
gwarantuje odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu wynoszący cztery 
tygodnie, poza przypadkami, w których 
właściwy organ administracyjny lub 
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uzasadnione podejrzenie, że dana osoba 
mogłaby w tym czasie zbiec. W przypadku 
gdy istnieje takie ryzyko, na okres do 
wspomnianego terminu dobrowolnego 
wyjazdu mogą zostać nałożone określone 
zobowiązania, obejmujące np. regularne 
stawiennictwo w danych urzędach, 
zdeponowanie gwarancji finansowej, 
dostarczenie dokumentów bądź 
zobowiązanie do przebywania w 
określonym miejscu.

sądowy posiada obiektywnie uzasadnione 
podejrzenie, że dana osoba mogłaby w tym 
czasie zbiec lub że dana osoba stanowi 
zagrożenie bezpieczeństwa publicznego.
W przypadku gdy istnieje takie ryzyko, na 
okres do wspomnianego terminu 
dobrowolnego wyjazdu mogą zostać 
nałożone określone zobowiązania, 
obejmujące np. regularne stawiennictwo w 
danych urzędach, zdeponowanie gwarancji 
finansowej, dostarczenie dokumentów 
bądź zobowiązanie do przebywania w 
określonym miejscu.

Uzasadnienie

W tekście pierwotnym przewidziano jedynie limit czterotygodniowy. Oznacza to, że może 
zaistnieć sytuacja, w której pozostanie tylko jeden dzień na dobrowolny powrót.  
Sprawozdawca uważa, że konieczne jest wydłużenie tego okresu. Procedury i przygotowania 
do podjęcia decyzji o dobrowolnym opuszczeniu kraju wymagają czasu, dlatego okres 
czterech tygodni przewidziano jako zasadę generalną. W związku z tym państwo członkowskie 
jest nie tylko zobowiązane do zagwarantowania przepisowych czterech tygodni, ale również 
do zagwarantowania odpowiedniego czasu na umożliwienie przygotowań do dobrowolnego 
powrotu.

Poprawka 18
Artykuł 6 ustęp 2

2. Decyzja o powrocie imigranta 
gwarantuje odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu wynoszący 
maksymalnie cztery tygodnie, poza 
przypadkami, w których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dana osoba 
mogłaby w tym czasie zbiec. W przypadku 
gdy istnieje takie ryzyko, na okres do 
wspomnianego terminu dobrowolnego 
wyjazdu mogą zostać nałożone określone 
zobowiązania, obejmujące np. regularne 
stawiennictwo w danych urzędach, 
zdeponowanie gwarancji finansowej, 
dostarczenie dokumentów bądź 
zobowiązanie do przebywania w 
określonym miejscu.

2. Decyzja o powrocie imigranta 
gwarantuje odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu wynoszący 
maksymalnie cztery tygodnie, poza 
przypadkami, w których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że dana osoba 
mogłaby w tym czasie zbiec. W przypadku 
gdy istnieje takie ryzyko, na okres do 
wspomnianego terminu dobrowolnego 
wyjazdu mogą zostać nałożone określone 
zobowiązania, obejmujące np. regularne 
stawiennictwo w danych urzędach, 
zdeponowanie gwarancji finansowej, 
dostarczenie dokumentów bądź 
zobowiązanie do przebywania w 
określonym miejscu. Po wydaniu decyzji 
zgodnie z prawem krajowym, 
indywidualnie w każdym przypadku, 
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państwo członkowskie powinno zapewnić 
pomoc materialną i doradztwo w celu 
zagwarantowania rzeczywistego powrotu.

Poprawka 19
Artykuł 6 ustęp 3

3. Decyzja o powrocie imigranta jest 
wydawana w formie osobnego aktu 
prawnego lub decyzji bądź łącznie z 
nakazem deportacji.

skreślony

Poprawka 20
Artykuł 6 ustęp 5

5. Państwa Członkowskie mogą w 
dowolnym momencie postanowić o 
przyznaniu obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. W 
takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana.

5. Państwa członkowskie mogą w 
dowolnym momencie postanowić o 
przyznaniu obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu nielegalnie na ich 
terytorium swojego własnego dokumentu 
pobytowego lub innego dokumentu 
upoważniającego do pobytu z przyczyn 
rodzinnych, humanitarnych lub innych. W 
takim przypadku nie wydaje się decyzji o 
powrocie imigranta, natomiast jeśli taka 
decyzja została już wydana, jest ona 
wycofywana. Państwa członkowskie 
powinny powiadomić o każdym takim 
wycofaniu decyzji poprzez system 
wzajemnej informacji przewidziany w 
decyzji Rady …/…/WE w sprawie 
ustanowienia procedury wzajemnej 
informacji o środkach podejmowanych 
przez państwa członkowskie w zakresie 
azylu i imigracji.

Poprawka 21
Artykuł 6 ustęp 5 akapit pierwszy a (nowy)

Pozwolenie wydane obywatelowi kraju 
trzeciego przez dane państwo 
członkowskie obowiązuje wyłącznie na 
terytorium tego państwa członkowskiego.
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Poprawka 22
Artykuł 6 ustęp 5 akapit pierwszy b (nowy)

Państwo członkowskie wydaje takie 
decyzje indywidualnie w każdym 
przypadku oraz unika przyjęcia ogólnych 
horyzontalnych sposobów rejestracji.

Poprawka 23
Artykuł 7 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie wydają nakaz 
deportacji w odniesieniu do obywatela 
państwa trzeciego podlegającego decyzji o 
powrocie imigranta, jeśli istnieje ryzyko 
ucieczki lub jeśli zobowiązanie do powrotu 
nie zostało dopełnione w terminie 
dobrowolnego wyjazdu przyznanym 
zgodnie z art. 6 ust. 2.

1. Państwa członkowskie wydają nakaz 
deportacji w odniesieniu do obywatela 
państwa trzeciego podlegającego decyzji o 
powrocie imigranta, jeśli właściwy organ 
administracyjny lub sądowy, zgodnie z 
prawem krajowym, posiada obiektywnie
uzasadnione podejrzenie, że dana osoba 
mogłaby zbiec lub że dana osoba stanowi 
zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, 
lub jeśli zobowiązanie do powrotu nie 
zostało dopełnione w terminie 
dobrowolnego wyjazdu przyznanym 
zgodnie z art. 6 ust. 2.

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do wersji pierwotnej właściwe władze muszą obecnie potwierdzić istnienie 
ryzyka ucieczki. Sprawozdawca uważa za konieczne, aby decyzja tak wielkiej wagi była 
podejmowana przez kompetentny organ.

Poprawka 24
Artykuł 7 ustęp 3

3. Nakaz deportacji jest wydawany w 
formie osobnego aktu prawnego lub 
decyzji, bądź łącznie z decyzją o powrocie 
imigranta.

3. Wraz z decyzją o powrocie państwo 
członkowskie może wydać nakaz deportacji 
w odniesieniu do obywatela państwa 
trzeciego podlegającego decyzji o 
powrocie. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie przyznało okres na 
dobrowolny wyjazd, zgodnie z art. 6 ust. 2, 
nakaz deportacji podlega wykonaniu 
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dopiero po upływie tego okresu.

Poprawka 25
Artykuł 7 ustęp 3 a (nowy)

3a. Państwo członkowskie, które nie 
postępuje według procedury określonej w 
ust. 3, wydaje nakaz deportacji w formie 
osobnego aktu prawnego lub decyzji.

Uzasadnienie

Zachowana zostaje procedura dwustopniowa. Istnieje jednak możliwość dokonania 
wszystkich czynności w jednym etapie, bez naruszania jednakże zasady, według której 
przyznawany jest normalny okres na dobrowolny wyjazd.

Poprawka 26
Artykuł 9 ustęp 1 akapit drugi

Decyzja o powrocie imigranta może 
zawierać tego rodzaju zakaz ponownego 
wjazdu.

Decyzja o powrocie imigranta może 
zawierać tego rodzaju zakaz ponownego 
wjazdu, wydany indywidualnie w każdym 
przypadku przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny.

Poprawka 27
Artykuł 9 ustęp 1 akapit drugi a (nowy)

Państwa członkowskie wprowadzają taką 
informację do Systemu Informacyjnego 
Schengen oraz do Systemu Informacji 
Wizowej.

Poprawka 28
Artykuł 9 ustęp 3 litera c)

c) obywatel państwa trzeciego zwrócił 
wszystkie koszty związane z 
przeprowadzeniem poprzedniej procedury 
powrotu.

skreślony
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Poprawka 29
Artykuł 9 ustęp 5 a (nowy)

(5a) W przypadku klęski dotykającej 
ludność zakaz ponownego wjazdu może 
zostać cofnięty w stosunku do grupy osób 
lub do regionu zgodnie z decyzją Rady w 
tej sprawie.

Uzasadnienie

W przypadku klęski dotykającej ludzi zastosowanie wycofania zakazu ponownego wjazdu trwa 
zbyt długo i nie jest wykonalne. Z tego względu, jeśli Rada uzna, że w danej sytuacji zachodzi 
przypadek klęski dotykającej ludność, zakaz ponownego wjazdu wycofywany jest 
automatycznie.

Poprawka 30
Artykuł 10 ustęp 1

1. Jeśli Państwa Członkowskie stosują
środki przymusu w celu wykonania 
deportacji stawiającego opór obywatela 
państwa trzeciego, środki te są zgodne z 
zasadą proporcjonalności i nie przekraczają 
granic koniecznego użycia siły.
Wspomniane działania przeprowadza się
przy poszanowaniu praw podstawowych i 
należnym szacunkiem dla godności danego 
obywatela państwa trzeciego.

1. Jeśli państwa członkowskie muszą 
zastosować środki przymusu w celu 
wykonania deportacji stawiającego opór 
obywatela państwa trzeciego, środki te są 
zgodne z zasadą proporcjonalności i nie 
przekraczają granic koniecznego użycia 
siły. W najlepiej pojętym interesie 
obywatela państwa trzeciego 
podlegającego deportacji oraz 
funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa 
dokonujących deportacji, wspomniane 
środki przymusu stosowane są przy 
poszanowaniu praw podstawowych i z
należnym szacunkiem dla godności danego 
obywatela państwa trzeciego.

Poprawka 31
Artykuł 10 ustęp 2 a (nowy)

2a. W celu zagwarantowania właściwej 
procedury prawnej państwa członkowskie 
zapewnią udział odpowiednich organizacji 
międzynarodowych i pozarządowych w 
procedurze deportacji.
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania właściwego przebiegu procedury  oraz w najlepszym interesie osób 
powracających, należy koniecznie włączyć organizacje pozarządowe w cały proces procedury 
powrotu.

Poprawka 32
Artykuł 11 ustęp 1 akapit drugi

W decyzji i/lub nakazie Państwa 
Członkowskie podają powody rzeczowe i 
prawne i informują w formie pisemnej 
danego obywatela państwa trzeciego o 
istniejących środkach odwoławczych.

W decyzji i/lub nakazie państwa 
członkowskie podają powody rzeczowe i 
prawne w języku, o którym mają 
uzasadnione podstawy sądzić, że będzie 
zrozumiały dla zainteresowanego 
obywatela kraju trzeciego oraz informują 
w formie pisemnej danego obywatela 
państwa trzeciego o istniejących środkach 
odwoławczych.

Poprawka 33
Artykuł 12 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie gwarantują 
danemu obywatelowi państwa trzeciego 
możliwość uzyskania porady prawnej, 
zastępstwo prawne oraz, jeśli zachodzi 
taka konieczność, pomoc językową.
Pomoc prawna jest udzielana osobom, 
które nie posiadają wystarczających 
środków, w zakresie, w jakim jest ona 
konieczna dla zapewnienia skutecznego 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

3. Państwa członkowskie gwarantują 
danemu obywatelowi państwa trzeciego 
możliwość uzyskania porady prawnej, 
zastępstwo prawne oraz pomoc językową.
Pomoc prawna jest udzielana osobom, 
które nie posiadają wystarczających 
środków zgodnie z art. 3 dyrektywy 
2002/8/WE.

Poprawka 34
Artykuł 13 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie dostarczają 
osobom, o których jest mowa w ust. 1, 
pisemne potwierdzenie odroczenia na 
określony okres czasu wykonania decyzji o 
powrocie imigranta bądź czasowego 
odroczenia wykonania nakazu deportacji.

2. Państwa członkowskie dostarczają 
osobom, o których jest mowa w ust. 1, 
pisemne potwierdzenie odroczenia na 
określony okres czasu wykonania decyzji o 
powrocie imigranta bądź czasowego 
odroczenia wykonania nakazu deportacji w 
języku, o którym mają uzasadnione 
podstawy sądzić, że będzie dla nich 
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zrozumiały.

Poprawka 35
Artykuł 14 ustęp 1

1. W przypadkach, w których są 
uzasadnione powody, aby zakładać, że 
istnieje niebezpieczeństwo ucieczki, a 
także w przypadkach, w których 
zastosowanie mniej drastycznych środków 
przymusu, takich jak np. regularne 
stawiennictwo w danych urzędach, 
zdeponowanie gwarancji finansowej, 
złożenie dokumentów, zobowiązanie do 
przebywania w wyznaczonym miejscu 
bądź inne środki mające zapobiec temu 
ryzyku, nie byłoby wystarczające, Państwa 
Członkowskie stosują wobec obywatela 
państwa trzeciego, który podlega bądź 
będzie podlegał nakazowi deportacji lub
decyzji o powrocie, środek polegający na 
zatrzymaniu tymczasowym.

1. W przypadkach, w których są 
uzasadnione powody, aby zakładać, że 
istnieje niebezpieczeństwo ucieczki lub 
zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, a 
także w przypadkach, w których 
zastosowanie mniej drastycznych środków 
przymusu, takich jak np. regularne 
stawiennictwo w danych urzędach, 
zdeponowanie gwarancji finansowej, 
złożenie dokumentów, zobowiązanie do 
przebywania w wyznaczonym miejscu 
bądź inne środki mające zapobiec temu 
ryzyku, nie byłoby wystarczające, państwa 
członkowskie stosują wobec obywatela 
państwa trzeciego, który podlega bądź 
będzie podlegał nakazowi deportacji lub 
decyzji o powrocie, środek polegający na 
zatrzymaniu tymczasowym.

Poprawka 36
Artykuł 14 ustęp 2

2. Nakazy zatrzymania tymczasowego 
wydawane są przez organy sądowe. W 
pilnych przypadkach mogą one zostać 
wydane przez organy administracyjne; w 
takim przypadku nakaz tymczasowego 
zatrzymania podlega potwierdzeniu przez 
organy sądowe w ciągu 72 godzin od 
momentu, w którym nastąpiło tymczasowe 
zatrzymanie.

2. Nakazy zatrzymania tymczasowego 
wydawane są przez organy sądowe. W 
pilnych przypadkach mogą one zostać 
wydane przez organy administracyjne; w 
takim przypadku nakaz tymczasowego 
zatrzymania podlega potwierdzeniu przez 
organy sądowe najlepiej w ciągu 48 
godzin, a najpóźniej w ciągu 72 godzin od 
momentu, w którym nastąpiło tymczasowe 
zatrzymanie.

Poprawka 37
Artykuł 14 ustęp 4

4. Tymczasowe zatrzymanie może zostać 
przedłużone przez organy sądowe na okres 

4. Tymczasowe zatrzymanie może zostać 
przedłużone przez organy sądowe na okres 
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maksymalnie sześciu miesięcy. maksymalnie dwunastu miesięcy, bez 
uszczerbku dla możliwości zastosowania 
krótszego okresu zatrzymania.

Uzasadnienie

Ponieważ na szczeblu krajowym stosowane są różne limity okresu tymczasowego zatrzymania 
lub nie stosuje się ich wcale, sprawozdawca uważa za duży sukces ustalenie prawnie 
wiążącego maksymalnego okresu, przy zachowaniu możliwości stosowania krótszego okresu 
zatrzymania.

Poprawka 38
Artykuł 14 ustęp 4 a (nowy)

4a. Tymczasowe zatrzymanie zostaje 
zakończone, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo, że decyzja o 
powrocie nie zostanie wykonana w 
odpowiednim czasie z przyczyn 
niezależnych od obywatela kraju trzeciego 
podlegającego decyzji o powrocie.

Poprawka 39
Artykuł 15 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie gwarantują 
obywatelom państwa trzeciego, wobec 
których zastosowano tymczasowe 
zatrzymanie, humanitarny sposób 
traktowania i poszanowanie ich godności 
osobistej, a także praw podstawowych oraz 
traktowanie zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym. Obywatele 
ci, jeśli o to poproszą, mają prawo 
bezzwłocznego skontaktowania się z 
zastępcami prawnymi, członkami rodziny i 
odpowiednimi władzami konsularnymi, jak 
również z odnośnymi organizacjami 
międzynarodowymi i organizacjami 
pozarządowymi.

1. Państwa członkowskie gwarantują 
obywatelom państwa trzeciego, wobec 
których zastosowano tymczasowe 
zatrzymanie, humanitarny sposób 
traktowania i poszanowanie ich godności 
osobistej, a także praw podstawowych oraz 
traktowanie zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym. Obywatele 
ci mają prawo bezzwłocznego 
skontaktowania się z zastępcami 
prawnymi, członkami rodziny i 
odpowiednimi władzami konsularnymi, jak 
również z odnośnymi organizacjami 
międzynarodowymi i organizacjami 
pozarządowymi.

Poprawka 40
Artykuł 15 ustęp 1 a (nowy)
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1a. Państwa członkowskie zapewniają w 
czasie zatrzymania tymczasowego 
obywatelom krajów trzecich warunki 
pobytu nie gorsze niż warunki określone 
w art. 8 - 10, 15 i 17 - 20 dyrektywy 
2003/9/WE.

Uzasadnienie

Poprawka stanowi dodatkową gwarancję zapewniającą między innymi prawo do łączenia 
rodzin. Zagwarantowano również prawo do opieki medycznej i prawo do nauki dla dzieci. 
Prawo do szkolenia i kształcenia zostało przyznane i wymienione szczegółowo w odnośnej 
dyrektywie. Dyrektywa przyznaje i wyszczególnia gwarancje dla osób wymagających opieki. 
Sprawozdawca uznaje za konieczne dodanie tych szczegółowych gwarancji, aby zapewnić 
jasno określone zabezpieczenia i prawa obywatelom krajów trzecich podlegających decyzji o 
powrocie. Wspomniano również o trosce o ofiary tortur i o ich właściwym traktowaniu. 
Sprawozdawca uważa za konieczne szczegółowe wymienienie tych artykułów w celu 
zapewnienia, że został uwzględniony i zagwarantowany najlepszy interes osoby powracającej.

Poprawka 41
Artykuł 15 ustęp 3

3. Szczególną uwagę zwraca się na 
sytuację osób wymagających opieki.
Państwa Członkowskie gwarantują, że 
tymczasowo zatrzymane osoby 
niepełnoletnie nie są umieszczane w 
zwykłych pomieszczeniach więziennych.
Niepełnoletni bez opiekunów przebywają 
w pomieszczeniach innych niż osoby 
dorosłe, chyba że wymaga tego najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka.

3. Szczególną uwagę zwraca się na 
sytuację osób wymagających opieki.
Niepełnoletni bez opiekunów przebywają 
w pomieszczeniach innych niż osoby 
dorosłe, chyba że wymaga tego najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka. W 
przypadku rozdzielenia, niepełnoletni bez 
opiekunów zostają umieszczeni w domu 
dziecka.

Poprawka 42
Artykuł 15 ustęp 4

4. Państwa Członkowskie gwarantują 
organizacjom międzynarodowym i 
pozarządowym możliwość wizytowania
obiektów zatrzymania tymczasowego w 
celu dokonania oceny warunków, w jakich 
przebywają osoby, wobec których 
zastosowano tymczasowe zatrzymanie.
Przeprowadzenie tego rodzaju wizytacji 

4. Państwa członkowskie gwarantują 
stosownym organizacjom 
międzynarodowym i pozarządowym dostęp 
do obiektów zatrzymania tymczasowego w 
celu dokonania oceny warunków, w jakich 
przebywają osoby, wobec których 
zastosowano tymczasowe zatrzymanie.
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może wymagać uzyskania zezwolenia.

Poprawka 43
Artykuł 15 ustęp 4 a (nowy)

4a. Na szczeblu krajowym państwa 
członkowskie określają i publikują 
minimalne normy dotyczące wspólnych 
zasad postępowania w zakresie procedur 
w ośrodkach tymczasowego zatrzymania.

Poprawka 44
Rozdział V a, tytuł (nowy)

Rozdział Va
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ds. 

POWROTÓW

Poprawka 45
Artykuł 16 a (nowy)

Artykuł 16 a
Ustanowienie Rzecznika Praw 

Obywatelskich Parlamentu Europejskiego 
ds. Powrotów

1. W celu zagwarantowania skutecznych 
powrotów przy pełnym poszanowaniu 
praw człowieka ustanawia się Rzecznika 
Praw Obywatelskich Parlamentu 
Europejskiego ds. Powrotów.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich 
Parlamentu Europejskiego ds. Powrotów 
posiada następujące prawa i obowiązki:
(a) przeprowadzanie niezapowiedzianych 
wizytacji w dowolnym czasie;
(b) gromadzenie raportów, które będą dla 
niego przygotowywane, dotyczących 
zbiorowych deportacji;
c) występowanie do państw członkowskich 
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w dowolnym czasie o informacje lub 
wyjaśnienia w sprawie procedury 
powrotu.

Uzasadnienie

Rzecznik Praw Obywatelskich PE będzie pełnoprawnym i silnym partnerem w procedurze 
powrotu. Jego zadania i uprawnienia umożliwią mu zajęcie się ewentualnymi problemami, 
skargami i pytaniami, które mogą pojawić się w związku z procedurą powrotu. Zwrócić się do 
niego będą mogły wszystkie strony zaangażowane w procedurę powrotu: organizacje 
pozarządowe, zaangażowane organy polityczne oraz zainteresowane osoby powracające.
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UZASADNIENIE

Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu wniosek w sprawie europejskiej 
ujednoliconej, zharmonizowanej procedury powrotu obywateli krajów trzecich 
przebywających nielegalnie w danym kraju. W odniesieniu do wniosku w sprawie wspólnej 
dyrektywy dotyczącej powrotu nielegalnych imigrantów Parlament Europejski znajduje się po 
raz pierwszy w procesie współdecyzji. Sprawozdawca dostrzega skomplikowaną istotę 
problemu i w pełni zdaje sobie sprawę z trudności związanych z ustaleniem ujednoliconych 
warunków ramowych do deportacji nielegalnych imigrantów.

Faktem jest, że miliony osób przebywają w Europie nielegalnie. Życie w strefie nielegalności 
stanowi formę współczesnego niewolnictwa i dlatego należy to zjawisko wyeliminować. 
Nielegalni imigranci nie mają na przykład dostępu do systemu opieki zdrowotnej ani nie 
mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej, muszą godzić się na nieludzkie warunki 
pracy. Nielegalnych imigrantów toleruje się w milczeniu, ponieważ potrzebni są na rynku 
pracy, chociaż po zakończeniu kariery zawodowej nie przysługuje im prawo do emerytury, co 
z jednej strony jest nieludzkie dla tych osób, a z drugiej może stanowić w końcu ogromne 
finansowe wyzwanie dla danego państwa członkowskiego. W Europie należy podjąć decyzję 
polityczną: albo przyznać nielegalnym imigrantom prawo do legalnego pobytu, albo odesłać 
ich do kraju ojczystego. Wyjście ze strefy nielegalności leży przede wszystkim w interesie 
nielegalnych imigrantów.

Dyrektywa wyraźnie stwierdza, że nielegalni imigranci muszą opuścić Europę. Nie jest przy 
tym celem tej dyrektywy określenie nielegalności, ale zagwarantowanie przejrzystej 
procedury powrotu. Z drugiej strony po raz pierwszy procedurę powrotu połączono z 
zapewnieniem minimalnych norm gwarantujących humanitarne traktowanie. Poprawie ulega 
współpraca pomiędzy władzami krajowymi, jak również pomiędzy państwami członkowskimi 
na wszystkich poziomach procedury powrotu. Dzięki temu stworzono między innymi 
europejską wartość dodaną.  Istnieje możliwość wydania zakazu ponownego wjazdu 
obowiązującego na terenie całej Europy, co podnosi wartość dodaną silnej i wspólnie 
występującej Europy. W centrum działań pozostaje jednak priorytetowa zasada dobrowolnego 
powrotu. Państwa członkowskie muszą zbudować stuktury wspierające dobrowolny powrót.

Celem poprawek wniesionych przez sprawozdawcę było wzmocnienie roli Parlamentu jako 
rzecznika praw człowieka i humanitaryzmu. Dlatego też sprawozdawca miał na celu 
zapewnienie humanitarnej organizacji procedury powrotu, opierając się również o normy 
przedstwione we wniosku Komisji. Z tego powodu sprawozdawca proponuje w swoich 
poprawkach zdefiniowanie strefy tranzytowej, dzięki czemu powinna zostać nadana treść 
arbitralnej dotychczas definicji, a nieuregulowany obszar zlikwidowany.

Maksymalny okres tymczasowego zatrzymania ograniczono do dwunastu miesięcy. Jednak 
państwa członkowskie mogą stosować również okresy krótsze niż maksymalny. W 
postępowaniu z nielegalnymi imigrantami, zarówno przy tymczasowym zatrzymaniu, jak 
i przy deportacji, państwa członkowskie muszą określić obowiązujące minimalne normy 
humanitarnego traktowania. Leży to zarówno w interesie deportowanych, jak również 
prowadzi do poczucia bezpieczeństwa prawnego przez przeprowadzających deportację 
funkcjonariuszy. Dzięki temu usunięto niepewność prawa w odniesieniu do obu stron, która 
występowała w tekście Komisji. 
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Wzmocniono funckje nadzorcze organizacji pozarządowych. Uznaje się je za partnera 
w procedurze powrotu, odpowiednio w ten proces zaangażowanego. W porównaniu z 
wnioskiem Komisji ich pozycja uległa znacznemu wzmocnieniu. W przypadku wystąpienia 
klęski dotykającej ludność zakaz ponownego wjazdu dla osób z określonych regionów lub dla 
grup ludzi może zostać zniesiony.
Nielegalni imigranci, nie ponoszący winy za nieudany powrót, na przykład w sytuacji, gdy 
ich kraj ojczysty odmawia współpracy, nie mogą być tymczasowo zatrzymani.
Warunki aresztu deportacyjnego uległy zdecydowanej poprawie. Ośrodki deportacyjne 
zostały wyraźnie rozdzielone od normalnego więzienia.
Kolejnym ważnym punktem dla sprawozdawcy było wykluczenie deportacji zbiorowych. 
Jasno stwierdzono, że każda decyzja w sprawie deportacji musi zapadać indywidualnie w 
każdym przypadku.

Ustanowiono Rzecznika Praw Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Jego zadania 
zostały jasno określone oraz nadano mu uprawnienia, które czynią z niego równoprawnego 
partnera w procedurze powrotu.
Aby sprostać celom przedstawionym w propozycji dyrektywy, wdrożenie jej w praktyce 
przez władze krajowe musi pozostać wykonalne. Z tego powodu sprawozdawca uważa, że 
następujące poprawki przyczynią się do znaczącej poprawy obecnej sytuacji.

Zdefiniowano ryzyko ucieczki, którego stwierdzenie prowadzi do tymczasowego 
zatrzymania. Jeśli występuje zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, musi istnieć możliwość 
zastosowania tymczasowego zatrzymania. Europejski zakaz ponownego wjazdu może zostać 
przedłużony, jeśli utrzymuje się zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Europejski 
zakaz ponownego wjazdu ma sens jedynie wtedy, gdy zainteresowane władze posiadają o nim 
wiedzę, dlatego wprowadzenie informacji do SIS i VIS uznano za obowiązkowe. Służy to 
zarówno wymianie informacji między państwami członkowskimi, jak i ułatwieniu pracy, a 
także poprawia praktyczne warunki działania zaangażowanych władz.

Cel i tytuł dyrektywy odnoszą się do powrotu nielegalnych imigrantów. Dlatego 
zaproponowano usunięcie z dyrektywy obecnych przepisów dotyczących procedur 
granicznych. W postępowaniu na granicy chodzi o kwestię, czy dana osoba może wjechać na 
terytorium państwa, a więc w przypadku decyzji negatywnej jest zawracana z granicy i w 
związku z tym nie ma do czynienia z deportacją.
Z uwagi na przedstawione powody oraz ponieważ sprawozdawca uważa, że ujednolicona, 
zharmonizowana procedura powrotu nielegalnych imigrantów stanowi wartość dodaną dla 
całej Europy i dla wszystkich zainteresowanych, sprawozdawca popiera wniosek Komisji w 
sprawie przyjęcia dyrektywy. Uzasadnione jest stworzenie wspólnych ram w celu osiągnięcia 
przedstawionych celów.


