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7.9.2016 A8-0201/34 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0201/2016 

Jussi Halla-aho 

Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Er moet een veiliger Europees 

reisdocument voor de terugkeer van 

onderdanen van derde landen worden 

ingevoerd om de terugkeer en overname 

van illegaal verblijvende onderdanen van 

derde landen te vergemakkelijken. De 

aangescherpte veiligheidskenmerken van 

dit document moeten de erkenning ervan 

door derde landen vergemakkelijken. Een 

dergelijk document moet de uitvoering 

van terugkeeroperaties in het kader van 

overnameovereenkomsten of andere 

regelingen met derde landen, alsook in 

het kader van de terugkeergerelateerde 

samenwerking met derde landen die niet 

door formele overeenkomsten wordt 

geregeld, ondersteunen. 

Schrappen 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0201/35 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0201/2016 

Jussi Halla-aho 

Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Europees reisdocument voor 

terugkeer wordt opgesteld in de officiële 

taal of talen van de lidstaat die het 

terugkeerbesluit uitvaardigt en wordt, waar 

nodig, in het Engels en Frans vertaald. 

2. Het Europees reisdocument voor 

terugkeer wordt opgesteld in de officiële 

taal of talen van de lidstaat die het 

terugkeerbesluit uitvaardigt, een taal die de 

terugkeerder begrijpt en wordt, waar 

nodig, in het Engels en Frans vertaald. 

Or. en 

 

 


