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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in 
postopkih v državah članicah za vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito 
prebivajo v EU
(KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0391)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 63(3) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0266/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava -1 (novo)

(-1) Evropski svet v Tampereju oktobra 
1999 je uvedel skladen pristop na 
področju priseljevanja in azila, ki se 
ukvarja tudi z oblikovanjem skupnega 
azilnega sistema, politike zakonitega 
priseljevanja in boja proti nezakonitemu 
priseljevanju.

Predlog spremembe 2

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Uvodna izjava -1 a (novo)

(-1a) Za olajšanje postopka vračanja, 
mora EU s tretjimi državami skleniti 
dvostranske in večstranske sporazume o 
ponovnem sprejemu.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Mednarodno sodelovanje z državami 
izvora na vseh ravneh postopka vračanja 
je predpogoj za doseganje trajnega 
vračanja.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 2 b (novo)

(2b) Sodelovanje med institucijami, ki 
sodelujejo na vseh stopnjah postopka 
vračanja, ter izmenjava in spodbujanje 
najboljše prakse, spremljajo izvajanje te 
direktive in zagotavljajo evropsko dodano 
vrednost.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) V skladu s pravico do nevračanja 
(non-refoulment), vključeno v členu 3 
Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, se vračanja ne more izvesti, če 
bi bil zadevni državljan tretje države 
deležen mučenja, nečloveškega ali 
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja.
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Obrazložitev

Pravica do nevračanja (non-refoulment) je najmočnejši pravno zavezujoči zaščitni ukrep. Ta 
pravica je že vključena v členu 6(4) predloga. Poročevalec meni, da jo je treba poudariti tudi 
kot vodilno načelo direktive v uvodnih izjavah, ki zagotavlja, da se ne sme nikogar mučiti ali z 
njim nečloveško ali ponižujoče ravnati ali ga kaznovati v državi vračanja.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Države članice morajo ob legalizaciji 
državljanov tretjih držav na svojem 
ozemlju vnesti ta podatek v schengenski 
informacijski sistem.

Obrazložitev
Podatek, ki se vnese v SIS in ki je povezan z nezakonitim statusom državljana tretje države, se 
izbriše, če država članica zagotovi zadevni osebi pravni status. Poročevalec meni, da je to 
potrebno za zaščito državljana tretje države, v primeru, da je le-ta nagovorjen ali zaslišan.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 8 b (novo)

(8b) V primerih, v katerih nacionalne 
oblasti ne morejo določiti države izvora 
državljana tretje države, ki ga je treba 
odstraniti, je treba še posebno pozornost 
nameniti spoštovanju humanitarnih 
zaščitnih ukrepov iz te direktive.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Države članice morajo pri nadzoru 
kolektivnih odstranitev delovati v skladu s 
členom 4 Protokola 4 k Evropski listini o 
človekovih pravicah.
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Obrazložitev

To je dodaten pojasnjevalni zaščitni ukrep, s katerim se želi popolnoma pojasniti, da 
kolektivne izključitve niso dovoljene, in so v okviru te direktive nezakonite. Odločitev o vrnitvi 
je treba sprejeti za vsak primer posebej. Vsi primeri so individualno ocenjeni; skupni leti, 
brez posamezne utemeljitve za vsako zadevno osebo, niso zakoniti.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 11 a (novo)

(11a) Upoštevati je treba vse možnosti za 
dajanje obetov ali za nudenje primerne 
zaposlitve državljanu tretje države, 
kateremu je odrejena začasna omejitev 
prostosti.

Obrazložitev

Največja korist povratnika je možnost, da se mu med začasno omejitvijo prostosti omogoči, 
da uporabi čas, ki ga ima na voljo za študij, koristno zaposlitev ali drugačno dejavnost. Ta 
določba je pomembna za zmanjševanje stopnje napadalnosti in za spodbujanje možnosti 
uspešnega vračanja.

Predlog spremembe 10
Člen 2, odstavek 2

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
uporabijo te direktive za državljane tretjih 
držav, za katere se je zavrnil vstop na 
tranzitno območje države članice. Vendar 
morajo zagotoviti, da obravnava in raven 
zaščite takšnih državljanov tretjih držav 
nista manj ugodni, kot sta določeni v členih 
8, 10, 13 in 15.

2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
uporabijo te direktive za državljane tretjih 
držav, za katere se je zavrnil vstop na 
mejno ali tranzitno območje države članice 
v skladu s členom 35 direktive 
2005/85/ES. Vendar morajo zagotoviti, da 
obravnava in raven zaščite takšnih 
državljanov tretjih držav nista manj 
ugodni, kot sta določeni v členih 8, 10, 13 
in 15.

Predlog spremembe 11
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Člen 2, odstavek 3 a (novo)

3a. Ta direktiva ne posega v prepovedi 
ponovnega vstopa, ki so že bile izdane.

Predlog spremembe 12
Člen 3, točka (g a) (novo)

(ga) „tveganje pobega“ pomeni obstajanje 
resnih razlogov, zaradi katerih se smatra, 
da bi državljan tretje države, za katerega 
velja odločitev o vrnitvi ali odredbo o 
odstranitvi, lahko pobegnil. Sklep temelji 
na objektivnih merilih, ki so opredeljena v 
nacionalni zakonodaji;

Obrazložitev

Tveganje pobega je treba opredeliti, da se tako prepreči ustvarjanje avtomatizmov. S 
primerno opredelitvijo ne bo mogoče misliti, da je vsak državljan tretje države, za katerega 
velja odredba o odstranitvi, nekdo, ki bi lahko pobegnil. Opredelitev okrepi jasnost besedila 
in jasno določa, da se lahko ohranijo nacionalni standardi.

Predlog spremembe 13
Člen 3, točka (g b) (novo)

(gb) „objekti začasne omejitve prostosti“ 
pomeni zadrževanje državljanov tretjih 
držav, za katere velja odredbo o 
odstranitvi, v od zapora ločenih prostorih, 
da bi jim tako preprečili pobeg med 
pripravami na njihovo odstranitev;

Obrazložitev

Za pojasnitev dejstva, da se državljana tretje države lahko namesti v zapor. Vsekakor pa je 
treba zagotoviti, da je vedno ločen od navadnih zapornikov.
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Predlog spremembe 14
Člen 3, točka (g c) (novo)

(gc) „nahajanje v tranzitnem ali mejnem 
območju“ pomeni fizično vstopanje na 
ozemlje države članice ob katerem 
prečkanje mejne kontrolne točke ni 
nujno. 

Obrazložitev

Čeprav niso bolje opredeljena v zakonodaji EU, tranzitna območja obstajajo. Da bi pojasnili, 
kaj so, kje se začenjajo in kje se končujejo, je treba dodati opredelitev. Z njo se bo nemogoče 
nanašati na neko ozemlje kot na tranzitno ozemlje, ki ne spada v okvir te opredelitve. 
Poročevalec meni, da je opredelitev, ki je pravno zavezujoča in sili države članice, da 
prihajajoče državljane tretjih držav obravnava na pošten način, velik korak naprej.

Predlog spremembe 15
Člen 5

Pri izvajanju te direktive države članice 
upoštevajo naravo in trdnost družinskih 
razmerij državljanov tretje države, trajanje 
njihovega bivanja v državi članici ter 
obstoj družinskih, kulturnih in socialnih 
vezi z njihovo državo izvora. Upoštevajo 
tudi največje koristi otroka v skladu s 
Konvencijo Združenih narodov o otrokovih 
pravicah iz leta 1989.

Pri izvajanju te direktive, v skladu s 
členom 8 Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic, države članice 
upoštevajo naravo in trdnost družinskih 
razmerij državljanov tretje države, trajanje 
njihovega bivanja v državi članici ter 
obstoj družinskih, kulturnih in socialnih 
vezi z njihovo državo izvora. Upoštevajo 
tudi največje koristi otroka v skladu s 
Konvencijo Združenih narodov o otrokovih 
pravicah iz leta 1989.

Predlog spremembe 16
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

Mladoletnikov brez spremstva se običajno 
ne sme odstraniti ali pripreti. Ta člen se 
ne uporablja za obsojene storilce 
kaznivega dejanja.
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Predlog spremembe 17
Člen 6, odstavek 2

2. Odločitev o vrnitvi omogoča ustrezno 
obdobje do štirih tednov za prostovoljni 
odhod, razen če obstajajo razlogi, zaradi 
katerih bi lahko verjeli, da lahko zadevna 
oseba v takšnem obdobju pobegne. V tem 
obdobju se lahko naložijo določene 
obveznosti, ki so namenjene preprečevanju 
tveganja pobega, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu.

2. Odločitev o vrnitvi omogoča ustrezno 
obdobje štirih tednov za prostovoljni 
odhod, razen če pristojni upravni ali 
pravni organ poda objektivne razloge, v 
skladu z nacionalnim pravom, zaradi 
katerih bi lahko verjeli, da lahko zadevna 
oseba v takšnem obdobju pobegne ali, da 
takšna oseba ogroža javno varnost. V tem 
obdobju se lahko naložijo določene 
obveznosti, ki so namenjene preprečevanju 
tveganja pobega, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu.

Obrazložitev

Izvirno besedilo predvideva obdobje štirih tednov. To pomeni, da se lahko zgodi, da se ima za 
prostovoljno vračanje na voljo samo en dan. Poročevalec meni, da se potrebuje daljše 
obdobje. Za postopke in priprave pred odločitvijo o prostovoljnem odhodu iz države se 
potrebuje dosti časa. Zato so štiri tedni splošno pravilo. Država članica zato ni primorana, da 
praviloma zagotovi štiri tedne, ampak mora zagotoviti pošteno obdobje, v katerem je mogoče 
izvesti priprave na prostovoljno vrnitev. Če bi časovno obdobje bilo obvezno, ne bi pomenilo 
evropske dodane vrednosti in bi v preveliki meri posegalo v nacionalno zakonodajo. Zaradi 
humanitarnih razlogov se potrebuje določeno časovno obdobje.

Predlog spremembe 18
Člen 6, odstavek 2

2. Odločitev o vrnitvi omogoča ustrezno 
obdobje do štirih tednov za prostovoljni 
odhod, razen če obstajajo razlogi, zaradi 
katerih bi lahko verjeli, da lahko zadevna 
oseba v takšnem obdobju pobegne. V tem 
obdobju se lahko naložijo določene 
obveznosti, ki so namenjene preprečevanju 
tveganja pobega, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 

2. Odločitev o vrnitvi omogoča ustrezno 
obdobje do štirih tednov za prostovoljni 
odhod, razen če obstajajo razlogi, zaradi 
katerih bi lahko verjeli, da lahko zadevna 
oseba v takšnem obdobju pobegne. V tem 
obdobju se lahko naložijo določene 
obveznosti, ki so namenjene preprečevanju 
tveganja pobega, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
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zadrževanja na določenem mestu. zadrževanja na določenem mestu. Za 
zagotavljanje dejanskega vračanja, država 
članica zagotovi gmotno pomoč in 
svetovanje, ki sledijo sklepu, sprejetemu v 
skladu z nacionalno zakonodajo od 
primera do primera.

Predlog spremembe 19
Člen 6, odstavek 3

3. Odločitev o vrnitvi se izda kot ločen 
zakon ali odločba, ali pa skupaj z odredbo 
o odstranitvi.

črtano

Predlog spremembe 20
Člen 6, odstavek 5

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja 
za bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki 
zaradi sočutja, humanitarnih razlogov ali 
drugih razlogov omogoča pravico do 
bivanja državljanu tretje države, ki 
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju. 
V tem primeru se odločitev o vrnitvi ne 
izda, če pa je že bila izdana, se prekliče.

5. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja 
za bivanje ali za drugačno dovoljenje, ki 
zaradi sočutja, humanitarnih razlogov ali 
drugih razlogov omogoča pravico do 
bivanja državljanu tretje države, ki 
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju. 
V tem primeru se odločitev o vrnitvi ne 
izda, če pa je že bila izdana, se prekliče. 
Države članice obvestijo o vsakem umiku 
preko vzajemnega informacijskega 
mehanizma, predvidenega v Sklepu Sveta 
.../.../ES o vzpostavitvi vzajemnega 
informacijska postopka v zvezi z ukrepi 
držav članic na področju azila in 
priseljevanja.

Predlog spremembe 21
Člen 6, odstavek 5
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Če država članica izda državljanu tretje 
države dovoljenje, le-to velja samo na 
ozemlju zadevne države članice.

Predlog spremembe 22
Člen 6, odstavek 5, pododstavek 1 b (novo)

Država članica izda takšen sklep samo 
individualno ter se vzdrži sprejemanja 
obsežnih horizontalnih ukrepov na 
področju prijavljanja.

Predlog spremembe 23
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice izdajo odredbo o 
odstranitvi, ki se nanaša na državljana 
tretje države, za katerega velja odločitev o 
vrnitvi, če obstaja tveganje pobega ali če 
obveznost glede vračanja ni bila izpolnjena 
v obdobju prostovoljnega odhoda, 
zagotovljenega v skladu s členom 6(2).

1. Države članice izdajo odredbo o 
odstranitvi, ki se nanaša na državljana 
tretje države, za katerega velja odločitev o 
vrnitvi, če ima pristojen upravni ali sodni 
organ, v skladu z nacionalno zakonodajo, 
objektivne razloge, da verjame, da 
zadevna oseba lahko pobegne, ali če 
obstaja grožnja za javno varnost, ali če 
obveznost glede vračanja ni bila izpolnjena 
v obdobju prostovoljnega odhoda, 
zagotovljenega v skladu s členom 6(2).

Obrazložitev

V nasprotju z izvirnikom, se sedaj potrebuje potrdilo o tveganju pobega, ki ga izda pristojni 
organ. Poročevalec meni, da odločitev, ki ima tako pomemben vpliv, sprejme pristojen organ.

Predlog spremembe 24
Člen 7, odstavek 3

3. Odredba o odstranitvi se izda kot ločen 
zakon ali odločba, ali pa skupaj z 

3. Država članica lahko izda skupaj z 
odločitvijo o vrnitvi odredbo o odstranitvi, 
ki se nanaša na državljana tretje države, 
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odločitvijo o vrnitvi. za katerega velja odločitev o vrnitvi. Če je 
država članica zagotovila obdobje za 
prostovoljni odhod v skladu s členom 6(2), 
odredba o odstranitvi stopi v veljavo šele 
ob izteku tega obdobja.

Predlog spremembe 25
Člen 7, odstavek 3 a (novo)

3a. Država članica, ki ne sledi postopku iz 
zgornjega odstavka 3, izda odredbo o 
odstranitvi kot ločen akt ali sklep.

Obrazložitev

Ohrani se postopek v dveh korakih. Možnost, da se izvede vse v enem koraku, je še vedno 
odprta, ampak ne sme vplivati na načelo, ki zagotavlja običajno obdobje za prostovoljno 
vrnitev.

Predlog spremembe 26
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 2

Odločitve o vrnitvi lahko vključujejo 
takšno prepoved ponovnega vstopa.

Odločitve o vrnitvi lahko vključujejo 
takšno prepoved ponovnega vstopa, ki se 
izda od primera do primera in s strani 
pristojnega sodnega ali upravnega 
organa.

Predlog spremembe 27
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Država članica vnese ta podatek v 
schengenski informacijski sistem in v 
vizumski informacijski sistem.
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Predlog spremembe 28
Člen 9, odstavek 3, točka (c)

(c) je zadevni državljan tretje države 
povrnil vse stroške svojega prejšnjega 
postopka vračanja.

črtano

Predlog spremembe 29
Člen 9, odstavek 5 a (novo)

(5a) V primeru humanitarne nesreče se 
lahko umakne prepoved ponovnega 
vstopa za skupino ljudi ali regijo v skladu 
z ustreznim sklepom Sveta.

Obrazložitev

V primeru humanitarne nesreče je jasno, da je izvajanje umika prepovedi ponovnega vstopa 
predolgo in neizvedljivo. Zaradi tega je Svet odločil, da je v primeru humanitarne nesreče 
prepoved ponovnega vstopa avtomatično umaknjena.

Predlog spremembe 30
Člen 10, odstavek 1

1. V primerih, ko države članice uporabijo 
prisilne ukrepe za izvajanje odstranitve 
državljana tretje države, ki se upira 
odstranitvi, so takšni ukrepi sorazmerni in 
ne prekoračujejo primerne uporabe sile. 
Izvajajo se v skladu s temeljnimi pravicami 
in z ustreznim spoštovanjem dostojanstva 
zadevnega državljana tretje države.

1. V primerih, ko morajo države članice 
uporabiti prisilne ukrepe za izvajanje 
odstranitve državljana tretje države, ki se 
upira odstranitvi, so takšni ukrepi 
sorazmerni in ne prekoračujejo primerne 
uporabe sile. V korist državljanov tretjih 
držav, ki se jih odstranjuje in operacije 
odstranitve vodi varnostno osebje, se 
takšni prislini ukrepi izvajajo v skladu s 
temeljnimi pravicami in z ustreznim 
spoštovanjem dostojanstva zadevnega 
državljana tretje države.

Predlog spremembe 31
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Člen 10, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice zagotovijo, da so 
primerne mednarodne in nevladne 
organizacije vključene pri postopkih 
odstranitve, da bi tako zagotovile 
primeren pravni postopek.

Obrazložitev

V celoten proces postopka vračanja je treba vključiti nevladne organizacije, da se tako 
zagotovi primeren postopek in se najbolj koristi povratniku.

Predlog spremembe 32
Člen 11, odstavek 1, pododstavek 2

Države članice zagotovijo, da se v 
odločitvi in/ali v odredbi navedejo dejanski 
in pravni razlogi in da se zadevni državljan 
tretje države pisno obvesti o razpoložljivih 
pravnih sredstvih.

Države članice zagotovijo, da se v 
odločitvi in/ali v odredbi navedejo dejanski 
in pravni razlogi v jeziku, za katerega se 
lahko smiselno domneva, da ga državljan 
tretje države razume in da se državljana 
tretje države pisno obvesti o razpoložljivih 
pravnih sredstvih.

Predlog spremembe 33
Člen 12, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da ima 
zadevni državljan tretje države možnost 
dostopa do pravnega svetovanja in 
zastopanja. Osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev, se odobri pravna pomoč, kolikor 
je ta potrebna za učinkovito zagotovitev 
dostopa do sodnega varstva.

3. Države članice zagotovijo, da ima 
zadevni državljan tretje države možnost 
dostopa do pravnega svetovanja in 
zastopanja. Tistim, ki nimajo zadostnih 
sredstev, mora biti dostopna pravna pomoč 
v skladu s členom 3 direktive 2002/8/ES.

Predlog spremembe 34
Člen 13, odstavek 3
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2. Države članice osebam, navedenim v 
odstavku 1, zagotovijo pisno potrdilo, da je 
bilo izvrševanje odločitve o vrnitvi 
odloženo za določeno obdobje ali da se 
odredba o odstranitvi začasno ne izvrši.

2. Države članice osebam, navedenim v 
odstavku 1, zagotovijo pisno potrdilo v 
jeziku, za katerega se lahko smiselno 
domneva, da ga razumejo, da je bilo 
izvrševanje odločitve o vrnitvi odloženo za 
določeno obdobje ali da se odredba o 
odstranitvi začasno ne izvrši.

Predlog spremembe 35
Člen 14, odstavek 1

1. Če obstajajo resni razlogi, zaradi katerih 
bi lahko verjeli, da obstaja tveganje pobega 
in če ne bi bilo zadostno, da bi uporabili 
manj prisilne ukrepe, kot so redno javljanje 
organom, vloga finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu ali drugi 
ukrepi za preprečitev navedenega tveganja, 
države članice državljanu tretje države, za 
katerega velja ali bo veljala odredba o 
odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, začasno 
omejijo prostost.

1. Če obstajajo resni razlogi, zaradi katerih 
bi lahko verjeli, da obstaja tveganje pobega 
ali grožnja za javno varnost in če ne bi 
bilo zadostno, da bi uporabili manj prisilne 
ukrepe, kot so redno javljanje organom, 
vloga finančne garancije, predložitev 
dokumentov ali obveznost zadrževanja na 
določenem mestu ali drugi ukrepi za 
preprečitev navedenega tveganja, države 
članice državljanu tretje države, za 
katerega velja ali bo veljala odredba o 
odstranitvi ali odločitev o vrnitvi, začasno 
omejijo prostost.

Predlog spremembe 36
Člen 14, odstavek 2

2. Odredbe o začasni omejitvi prostosti 
izdajo sodni organi. V nujnih primerih jih 
lahko izdajo upravni organi in takrat sodni 
organi potrdijo odredbo o začasni omejitvi 
prostosti v 72 urah od začetka začasne 
omejitve prostosti.

2. Odredbe o začasni omejitvi prostosti 
izdajo sodni organi. V nujnih primerih jih 
lahko izdajo upravni organi in takrat sodni 
organi potrdijo odredbo o začasni omejitvi
prostosti po možnosti v 48 urah in 
najkasneje v 72 urah od začetka začasne 
omejitve prostosti.

Predlog spremembe 37
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Člen 14, odstavek 4

4. Začasno omejitev prostosti lahko sodni 
organi podaljšajo na največ šest mesecev.

4. Začasno omejitev prostosti lahko sodni 
organi podaljšajo na največ dvanajst
mesecev, brez poseganja v krajša obdobja.

Obrazložitev

Ker pri začasni omejitvi prostosti na nacionalni ravni obstajajo različne omejitve ali omejitev 
sploh ni, poročevalec meni, da je velik napredek, če se naloži pravno zavezujoči maksimum, 
čeprav so vedno možna krajša obdobja.

Predlog spremembe 38
Člen 14, odstavek 4 a (novo)

4a. Začasna omejitev prostosti je končana, 
ko se odločitev o vrnitvi ne more izvesti 
pravočasno zaradi razlogov, na katere 
državljan tretje države za katerega velja 
odločitev o vrnitvi, ne more vplivati.

Predlog spremembe 39
Člen 15, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da se 
državljani tretje države, za katere velja 
začasna omejitev prostosti, obravnavajo na 
human in dostojanstven način ob 
spoštovanju njihovih temeljnih pravic in v 
skladu z mednarodnim in nacionalnim 
pravom. Na zahtevo jim mora biti takoj 
omogočeno, da vzpostavijo stik s pravnimi 
zastopniki, družinskimi člani in pristojnimi 
konzularnimi organi ter z ustreznimi 
mednarodnimi in nevladnimi 
organizacijami.

1. Države članice zagotovijo, da se 
državljani tretje države, za katere velja 
začasna omejitev prostosti, obravnavajo na 
human in dostojanstven način ob 
spoštovanju njihovih temeljnih pravic in v 
skladu z mednarodnim in nacionalnim 
pravom. Omogočeno jim mora biti takoj, 
da vzpostavijo stik s pravnimi zastopniki, 
družinskimi člani in pristojnimi 
konzularnimi organi ter z ustreznimi 
mednarodnimi in nevladnimi 
organizacijami.

Predlog spremembe 40
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Člen 15, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice zagotovijo, da pogoji 
bivanja državljanov tretjih držav, za 
katere velja začasna omejitev prostosti, 
niso manj ugodni od tistih, ki so določeni 
v členih od 8 do 10, členu 15 in členih od 
17 do 20 direktive 2003/9/ES.

Obrazložitev

To je dodatni zaščitni ukrep, ki poleg drugega spoštuje pravico do enotnosti družine. Pravica 
do zdravstvene oskrbe je zagotovljena, prav tako pa tudi pravica do izobraževanja otrok. 
Pravica do šolanja in izobraževanja je zagotovljena in podrobno našteta v zadevni direktivi. 
Zaščitni ukrepi za ranljive osebe so zagotovljeni in izdelani v okviru te direktive. Poročevalec 
meni, da je treba dodati ta podrobna jamstva, da se državljanom tretjih držav, ki jih je treba 
vrniti, zagotovi in da na razpolago jasne zaščitne ukrepe in pravice. Vključno z dejstvom, da 
se žrtve mučenja pravilno neguje in se zanje poskrbi. Da bi bilo jasno, da je treba upoštevati 
in jamčiti koristi povratnika, poročevalec meni, da je treba te člene podrobno našteti. 

Predlog spremembe 41
Člen 15, odstavek 3

3. Posebna pozornost se posveti razmeram 
ranljivih oseb. Države članice zagotovijo, 
da mladoletniki začasne omejitve prostosti 
ne prestajajo v običajnih zaporih. 
Mladoletniki brez spremstva so ločeni od 
odraslih, razen če se presodi, da ima otrok 
največjo korist, če se tega ne stori.

3. Posebna pozornost se posveti razmeram 
ranljivih oseb. Mladoletniki brez spremstva 
so ločeni od odraslih, razen če se presodi, 
da ima otrok največjo korist, če se tega ne 
stori. V primeru ločitve, morajo 
mladoletniki brez spremstva bivati v 
otroškem domu.

Predlog spremembe 42
Člen 15, odstavek 4

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
mednarodne in nevladne organizacije 
možnost obiskati objekte za začasno 
omejitev prostosti, da bi lahko ocenile 
ustreznost pogojev za začasno omejitev 
prostosti. Za takšne obiske se lahko 
zahteva dovoljenje.

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
ustrezne mednarodne in nevladne 
organizacije odobren obisk objektov za 
začasno omejitev prostosti, da bi lahko 
ocenile ustreznost pogojev za začasno 
omejitev prostosti.
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Predlog spremembe 43
Člen 15, odstavek 4 a (novo)

4a. Države članice na nacionalni ravni 
opredelijo in objavijo minimalne 
standarde za skupni kodeks praks, ki 
zadevajo postopke v centrih za začasno 
omejitev prostosti.

Predlog spremembe 44
Poglavje V a, naslov (novo)

Poglavje V a
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA 
VRAČANJE DRŽAVLJANOV TRETJIH 

DRŽAV

Predlog spremembe 45
Člen 16 a (novo)

Člen 16 a
Določitev varuha človekovih pravic 
Evropskega parlamenta za vračanje 

državljanov tretjih držav
1. Za zagotavljanje uspešnega vračanja ob 
popolnem upoštevanju človekovih pravic, 
je treba določiti varuha človekovih pravic 
Evropskega parlamenta za vračanje 
državljanov tretjih držav.
2. Varuh človekovih pravic Evropskega 
parlamenta za vračanje državljanov tretjih 
držav mora imeti sledeče pravice in 
opravljati sledeče naloge:
(a) opravljanje nenapovedanih inšpekcij 
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kadar koli;
(b) zbiranje poročil o skupnih 
odstranitvah, ki mu jih je treba 
posredovati;
(c) kadarkoli od države članice lahko 
zahteva podatke ali pojasnila o postopku 
vračanja.

Obrazložitev

Varuh človekovih pravic Evropskega parlamenta bi bil polnopraven in močan partner v 
postopku vračanja. Njegove naloge in pristojnosti bi mu dovoljevale reševanje morebitnih 
zadev, pritožb in vprašanj, ki se lahko pojavijo v samem postopku vračanja ali okoli njega. 
Nanj se lahko obrnejo vsi akterji, vpleteni v postopek vračanja, ravno tako nevladne 
organizacije kot tudi vpleteni politični organi in povratniki.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je Evropskemu parlamentu predložila predlog o skupnih evropskih postopkih za 
vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU. Pri tem predlogu direktive o 
skupnem postopku vračanja je Evropski parlament prvič vključen v postopek soodločanja. 
Poročevalec se popolnoma zaveda občutljive narave tega vprašanja ter tega, kako težko je 
najti skupen pravni okvir za vračanje nezakonitih priseljencev. 

Dejstvo je, da v Evropi živijo milijoni nezakonitih priseljencev. Življenje, ki ga imajo 
nezakoniti priseljenci, je sodobna oblika suženjstva, ki jo je treba odpraviti. Nezakoniti 
priseljenci na primer nimajo dostopa do zdravstvenih storitev in na sodišču ne morejo 
uveljavljati svojih pravic, sprejeti pa morajo delovne pogoje, ki niso vredni človeka. 
Nezakonite priseljence se molče dopušča, saj so potrebni za trg dela, po koncu delovne dobe 
pa nimajo pravice do pokojnine, kar je po eni strani nečloveško za posameznika, ki je žrtev 
tega, po drugi strani pa lahko predstavlja ogromen finančni izziv za zadevno državno članico. 
Evropski politiki se morajo odločiti, ali bodo nezakonitim priseljencem podelili dovoljenja za 
bivanje ali jih bodo poslali nazaj v njihove matične države. Predvsem je v interesu 
nezakonitih priseljencev, da se jim podeli pravni status.

Iz direktive je jasno razvidno, da morajo nezakoniti priseljenci zapustiti Evropo. Naloga te 
direktive ni ugotavljati nezakonitost, ampak le zagotoviti pregleden postopek vračanja. Po 
drugi strani pa je vračanje prvič povezano z minimalnimi standardi, s katerimi bi zagotovili
človeka vredno obravnavo. Sodelovanje med nacionalnimi organi in tudi med državami 
članicami se bo izboljšalo na vseh ravneh postopka vračanja. Med drugim bo tako ustvarjena 
evropska dodana vrednost.  Lahko se izreče tudi prepoved ponovnega vstopa, ki velja za vso 
Evropo. To povečuje dodano vrednost za močno Evropo, ki nastopa enotno. Kljub vsemu pa 
je prednostna naloga prostovoljno vračanje. Države članice morajo postaviti strukture, ki 
podpirajo prostovoljno vračanje.

Cilj predlogov sprememb poročevalca je bil okrepiti vlogo Parlamenta kot zagovornika 
človekovih pravic in človeškosti. Zato je bil cilj poročevalca doseči humanitaren način 
vračanja, med drugim tudi s preseganjem okvira standardov, določenih v predlogu Komisije. 
Poročevalec zato v svojih predlogih sprememb predlaga opredelitev tranzitnih območij, s 
čimer se prepreči poljubna opredelitev za oblikovanje pravne praznine.

Prostost se lahko začasno omeji za največ 12 mesecev, vendar pa lahko države članice 
uporabijo tudi krajša obdobja. Pri ravnanju z nezakonitimi priseljenci, tako pri začasni 
omejitvi prostosti kot pri vračanju, morajo države članice določiti obvezujoče minimalne 
standarde človeškega obnašanja. To je v interesu posameznikov, ki se morajo vrniti, hkrati pa 
zagotavlja pravno varnost za uradnike, ki vračanje izvajajo. S tem se odpravi pravna 
negotovost za obe strani, ki je prisotna v besedilu Komisije. 

Okrepljena je nadzorna funkcija nevladnih organizacij. Obravnavajo se kot partnerji v 
postopku vračanja in temu ustrezno so tudi vključene. Njihov položaj je veliko močnejši, kot 
je predvideno v besedilu Komisije. V primeru humanitarne nesreče se lahko odpravi prepoved 
ponovnega vstopa za določene regije ali skupine oseb.
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Nezakonitih priseljencev, ki niso sami krivi za neuspešno vrnitev, na primer če matična 
država ne sodeluje, se ne sme pridržati.
Pogoji za odstranitev so močno izboljšani. Centri za odstranjevanje so jasno ločeni od 
klasičnih zaporov.

Nadaljnja pomembna točka za poročevalca je bila izključitev kolektivnih ukrepov vračanja. 
Jasno je določeno, da je treba odločitev o odstranitvi vedno sprejeti na osnovi posameznega 
primera.

Določi se varuh človekovih pravic Evropskega parlamenta za vračanje državljanov tretjih 
držav. Njegove naloge so jasno opredeljene, ima pa tudi pooblastila, ki ga postavljajo v 
položaj polnopravnega partnerja v postopku vračanja.

Da bi izpolnili cilje osnutka direktive, mora praktično izvajanje ostati v rokah nacionalnih 
organov. Poročevalec zato meni, da naslednji predlogi sprememb predstavljajo znatno 
izboljšanje obstoječih razmer.

Opredeljena je bila nevarnost pobega, ki vodi do začasne omejitve prostosti. Če obstaja 
nevarnost za javno varnost, mora obstajati možnost za začasno omejitve prostosti. Če 
nevarnost za javno varnost obstaja še ni odpravljena, se lahko podaljša evropska prepoved 
ponovnega vstopa. Ta prepoved je smiselna le, če zadevni organi vedno zanjo. Zato je 
obvezen vpis v SIS in VIS. To ne pripomore le k izmenjavi informacij držav članic, ampak 
predstavlja tudi olajšavo dela in praktično izboljšavo za zadevne organe.

Cilj in naslov direktive je vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU. 
Zato se predlaga, da se iz direktive izvzamejo obstoječi postopki na meji. Pri postopku na 
meji gre za vprašanje, ali lahko nekdo vstopi v državo. Če je odločitev negativna, gre za 
zavrnitev, ki pa ni na noben način povezana z vrnitvijo.

Zaradi navedenih razlogov in ker poročevalec podpira enotne usklajene postopke vračanja kot 
dodano vrednost za celo Evropo in za vse udeležence, podpira predlog Komisije za uvedbo 
direktive. Nesmiselno je, da bi za dosego navedenih ciljev oblikovali skupen pravni okvir.


