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7.9.2016 A8-0201/34 

Pozměňovací návrh  34 

Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0201/2016 

Jussi Halla-aho 

Evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích 

zemí 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Bezpečnější evropský cestovní 

doklad pro navracení státních příslušníků 

třetích zemí by měl být zaveden proto, aby 

se usnadnilo navracení a zpětné přebírání 

neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí. Jeho posílené 

bezpečnostní prvky by měly usnadnit jeho 

uznávání ze strany třetích zemí. Takový 

doklad by měl usnadnit navracení osob 

zejména v rámci dohod o zpětném 

přebírání osob či jiných ujednání se 

třetími zeměmi, jakož i v rámci spolupráce 

se třetími zeměmi v souvislosti s 

navracením osob, na které se nevztahují 

oficiální dohody. 

vypouští se 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0201/35 

Pozměňovací návrh  35 

Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0201/2016 

Jussi Halla-aho 

Evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích 

zemí 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Evropský cestovní doklad pro 

navracení se vyhotovuje v úředním jazyce 

nebo jazycích členského státu, který 

vydává rozhodnutí o navrácení, a v případě 

potřeby se překládá do angličtiny a 

francouzštiny. 

2. Evropský cestovní doklad pro 

navracení se vyhotovuje v úředním jazyce 

nebo jazycích členského státu, který 

vydává rozhodnutí o navrácení, jazyce, 

kterému rozumí navracená osoba, v 

případě potřeby se překládá do angličtiny a 

francouzštiny. 

Or. en 

 

 


