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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Uvesti bi bilo treba varnejšo 

evropsko potno listino za vrnitev 

državljanov tretjih držav, ki bi olajšala 

vračanje in ponovni sprejem nezakonito 

prebivajočih državljanov tretjih držav. 

Zaradi okrepljenih varnostnih elementov 

bi se moralo povečati njeno priznavanje s 

strani tretjih držav. Takšna listina bi 

morala prispevati k izvajanju vrnitev v 

okviru sporazumov o ponovnem sprejemu 

ali drugih dogovorov s tretjimi državami, 

pa tudi v okviru sodelovanja s tretjimi 

državami na področju vračanja, ki ni 

zajeto s formalnimi sporazumi. 

črtano 

Or. en 
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Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Evropska potna listina za vrnitev se 

sestavi v uradnem jeziku ali jezikih države 

članice, ki izda odločbo o vrnitvi, ter se 

prevede v angleščino in francoščino, če je 

to ustrezno. 

2. Evropska potna listina za vrnitev se 

sestavi v uradnem jeziku ali jezikih države 

članice, ki izda odločbo o vrnitvi, v jeziku, 

ki ga povratnik razume, ter se po potrebi 

prevede v angleščino in francoščino. 

Or. en 

 

 


