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Изменение  34 

Мари-Кристин Вержиа, Габриеле Цимер, Барбара Спинели, Стелиос Кулоглу, 

Корнелия Ернст, Меря Кюльонен, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, 

Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0201/2016 

Юси Хала-ахо 

Пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави 

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Следва да бъде установен по-

защитен европейски пътен документ 

за връщането на граждани на трети 

държави с цел улесняване на 

връщането и обратното приемане на 

незаконно пребиваващи граждани на 

трети държави. Неговите засилени 

отличителни знаци за сигурност 

следва да улеснят признаването му от 

трети държави. Този документ 

следва да спомогне за извършването 

на връщания в контекста на 

споразумения за обратно приемане 

или други договорености с трети 

държави, както и в контекста на 

свързаното с връщането 

сътрудничество с трети държави, 

което не е обхванато от официални 

споразумения. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  35 

Мари-Кристин Вержиа, Габриеле Цимер, Барбара Спинели, Стелиос Кулоглу, 

Корнелия Ернст, Меря Кюльонен, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Шабиер 

Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0201/2016 

Юси Хала-ахо 

Пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави 

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският пътен документ за 

връщане се съставя на официалния език 

или езици на държавата членка, която 

издава решението за връщане и, когато е 

целесъобразно, се превежда на 

английски и френски език. 

2. Европейският пътен документ за 

връщане се съставя на официалния език 

или езици на държавата членка, която 

издава решението за връщане, на език, 

който връщаното лице разбира и когато 

е целесъобразно, се превежда на 

английски и френски език. 

Or. en 

 

 


