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11.12.2020 A9-0238/1

Τροπολογία 1
Nicolas Bay, Peter Kofod, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0238/2020
Tineke Strik
Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
(2019/2208(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της 
βοήθειας1, και ιδίως την εξάρτηση της 
αναπτυξιακής βοήθειας από την επιτυχή 
εφαρμογή των ελέγχων της 
μετανάστευσης από τα δικαιούχα κράτη, 
όπως η εξασφάλιση της επιστροφής 
υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες 
καταγωγής τους,
_______________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0323.

Or. en
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11.12.2020 A9-0238/2

Τροπολογία 2
Nicolas Bay, Peter Kofod, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0238/2020
Tineke Strik
Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
(2019/2208(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, από το 2015, ο αριθμός των 
αποφάσεων επιστροφής που εκτελούνται 
βαίνει μειούμενος και σημειώνει ότι ο 
αριθμός αυτός δεν αντιστοιχεί κατ’ 
ανάγκη σε αύξηση ή μείωση των 
παράτυπων εισόδων· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική πολιτική επιστροφής 
αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία μιας 
εύρυθμης πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο 
και τη μετανάστευση· σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής, το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017 και ότι αυτό 
ενδέχεται να μην αποτυπώνει την πλήρη 
εικόνα, λόγω του εγγενούς περιθωρίου 
διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν τα 
κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας, συγκεκριμένα δυσκολίες 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, το γεγονός 
ότι ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν 
περισσότερες από μία αποφάσεις 
επιστροφής για το ίδιο πρόσωπο, ότι οι 
αποφάσεις δεν αποσύρονται εάν η 
επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί για 
ανθρωπιστικούς λόγους, ότι ορισμένα 
πρόσωπα δεν μπορούν να επιστραφούν 
καθώς η επιστροφή τους θα παραβίαζε 
την αρχή της μη επαναπροώθησης, ή ότι 
ορισμένα πρόσωπα επιστρέφουν 
οικειοθελώς χωρίς να καταχωρίζεται η 
επιστροφή τους  υπογραμμίζει ότι δεν 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, από το 2015, ο αριθμός των 
αποφάσεων επιστροφής που εκτελούνται 
βαίνει μειούμενος· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική πολιτική επιστροφής 
αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία μιας 
εύρυθμης πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο 
και τη μετανάστευση· σημειώνει με 
ανησυχία ότι, σύμφωνα με τη δήλωση της 
Επιτροπής, το ποσοστό επιστροφής 
μειώθηκε από 46 % το 2016 σε 37 % το 
2017· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
περισσότερες χώρες επιχειρούν να 
επιβάλλουν επιστροφές στην περίπτωση 
επικείμενης απειλής για τη δημόσια τάξη· 
επισημαίνει ότι η διαδικασία συχνά 
εξαντλείται ή επαναλαμβάνεται αέναα 
έως ότου αποκτηθεί τελικά η άδεια 
διαμονής·
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ακολουθείται κάθε απόφαση επιστροφής 
από ταχείες διαδικασίες επιστροφής και 
επανεισδοχής εξαιτίας πρακτικών και 
νομικών εμποδίων και σημειώνει με 
ανησυχία ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή πίεση, όχι μόνο στις τοπικές 
εγκαταστάσεις, αλλά και στα 
εμπλεκόμενα πρόσωπα·

Or. en
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11.12.2020 A9-0238/3

Τροπολογία 3
Nicolas Bay, Peter Kofod, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0238/2020
Tineke Strik
Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
(2019/2208(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 9α. ζητεί, αντιθέτως, από την 
Επιτροπή να επικεντρωθεί στην εκτέλεση 
των αποφάσεων επιστροφής, στην 
αποτροπή και στην προστασία των 
ευρωπαϊκών συνόρων, ακολουθώντας το 
παράδειγμα της επιτυχίας της πολιτικής 
της Αυστραλίας «No Way»·

Or. en
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11.12.2020 A9-0238/4

Τροπολογία 4
Nicolas Bay, Peter Kofod, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0238/2020
Tineke Strik
Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
(2019/2208(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υποστηρίζει ότι μετά την άφιξη 
στις χώρες τους, οι επαναπατριζόμενοι 
δεν αποτελούν πλέον ευθύνη της ΕΕ και 
των κρατών μελών αλλά των χωρών 
προέλευσής τους· θεωρεί ότι οι εταιρικές 
σχέσεις, η αναπτυξιακή βοήθεια και οι 
εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να 
αποκλείονται για χώρες που αρνούνται να 
αναλάβουν την ευθύνη των πολιτών τους 
και ότι θα πρέπει να εξαρτώνται από τη 
συνεργασία στον τομέα της 
μετανάστευσης·

Or. en
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11.12.2020 A9-0238/5

Τροπολογία 5
Nicolas Bay, Peter Kofod, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0238/2020
Tineke Strik
Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
(2019/2208(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 11β. σημειώνει ότι ένα πιο επιτυχημένο 
ποσοστό επιστροφής θα οδηγούσε σε 
μείωση του τρέχοντος παράγοντα έλξης, 
που ενθαρρύνει μετανάστες που δεν 
μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα να 
επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι και την 
παράνομη είσοδο στην ΕΕ· 

Or. en
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11.12.2020 A9-0238/6

Τροπολογία 6
Nicolas Bay, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0238/2020
Tineke Strik
Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
(2019/2208(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 11γ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν το ποσοστό των πραγματικών 
επιστροφών τους και, ως εκ τούτου, να 
αποδεσμεύσουν τους μηχανισμούς 
διαδικασίας ασύλου για πραγματικούς 
πρόσφυγες, να αποφύγουν δαπάνες για 
παροχή στέγασης, τροφής, ιατρικής 
περίθαλψης και πολλών άλλων για τους 
παρανόμως εισερχόμενους, και να 
μειώσουν το ποσοστό εγκληματικότητας·

Or. en
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11.12.2020 A9-0238/7

Τροπολογία 7
Nicolas Bay, Peter Kofod, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0238/2020
Tineke Strik
Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
(2019/2208(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 14α. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
επιβολή απαγορεύσεων εισόδου είναι 
απαραίτητη προκειμένου να σταματήσει 
ένα γαϊτανάκι αιτήσεων, απορρίψεων και 
διαταγών εγκατάλειψης της χώρας στα 
διάφορα κράτη μέλη· σημειώνει ότι κάτι 
τέτοιο οδηγεί σε τεράστια διοικητική 
επιβάρυνση για τα εν λόγω κράτη μέλη 
και διαιωνίζει την ανασφάλεια δικαίου 
των εμπλεκομένων· θεωρεί ότι η απουσία 
απαγορεύσεων εισόδου αποθαρρύνει 
ανάλογα άτομα από το να χτίσουν ένα 
μέλλον στη χώρα προέλευσής τους·

Or. en
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11.12.2020 A9-0238/8

Τροπολογία 8
Nicolas Bay, Peter Kofod, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0238/2020
Tineke Strik
Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
(2019/2208(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη και τον 
Frontex να ανταλλάσσουν πληροφορίες 
και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με 
επιτυχείς και αξιοπρεπείς οικειοθελείς 
επιστροφές, και να διασφαλίζουν την 
αμοιβαία παροχή επιχειρησιακής 
βοήθειας μεταξύ των κρατών μελών, 
κατόπιν αίτησης, ώστε να ενισχύσουν και 
να βελτιώσουν την επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα των οικειοθελών 
επιστροφών·

15. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και ο  
Frontex έχουν ευθύνη να επιβάλλουν τον 
νόμο και να διασφαλίζουν ότι όσοι 
διατάσσονται να εγκαταλείψουν τη χώρα 
πρέπει πράγματι να επιστρέφουν στις 
χώρες προέλευσής τους·

Or. en
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11.12.2020 A9-0238/9

Τροπολογία 9
Nicolas Bay, Peter Kofod, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0238/2020
Tineke Strik
Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
(2019/2208(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 30α. υπογραμμίζει ότι η κράτηση είναι 
μέτρο έσχατης ανάγκης που προβλέπεται 
από τον νόμο, όταν είναι αναγκαίο, εύλογο 
και αναλογικό προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους, και ότι η μη συμμόρφωση με τις 
διαδικασίες ασύλου αποτελεί έναν από 
τους λόγους για τη χρήση μέτρων 
κράτησης, προκειμένου να αποτρέπεται η 
απόδραση των παράνομων μεταναστών 
και των μεταναστών που δεν μπορούν να 
θεμελιώσουν δικαίωμα·

Or. en
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EL United in diversity EL

11.12.2020 A9-0238/10

Τροπολογία 10
Nicolas Bay, Peter Kofod, Nicolaus Fest
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0238/2020
Tineke Strik
Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
(2019/2208(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 34α. τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν 
αποτελεσματικές διαδικασίες για τον 
έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών 
ταυτοποίησης των ενηλίκων, προκειμένου 
να αξιολογείται το καθεστώς τους και να 
δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε ό, τι είναι 
πραγματικά προς το συμφέρον των 
παιδιών·

Or. en


