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Τροπολογία 1
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση, που εγκρίθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 
Δεκεμβρίου 2018,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1860 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη 
χρήση του Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν για την επιστροφή παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών 
(SIS για την επιστροφή),

Or. en

Τροπολογία 3
Paulo Rangel, Kris Peeters, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/851 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007,

Or. en

Τροπολογία 4
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– - έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του 
Eurodac (COM(2016)272 final),

Or. en

Τροπολογία 5
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– - έχοντας υπόψη τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2016 και του 
Ιουνίου 2018,

Or. en

Τροπολογία 6
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2018, 
σχετικά με την προσαρμογή της κοινής 
πολιτικής θεωρήσεων στις νέες 
προκλήσεις [COM(2018)0251],

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης του 2019 
σχετικά με εναλλακτικές της κράτησης 
λύσεις,

Or. en

Τροπολογία 8
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση 
αξιολόγησης του Frontex στις 15 Ιουνίου 
2020 σχετικά με τις επιχειρήσεις 
επιστροφής για το 2ο εξάμηνο του 2019,

Or. en

Τροπολογία 9
Anne-Sophie Pelletier



PE655.606v01-00 6/127 AM\1209758EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανάλυση της 
7ης Δεκεμβρίου 2017 της Διευθύνουσας 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(CDDH) του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τις νομικές και πρακτικές πτυχές των 
αποτελεσματικών εναλλακτικών της 
κράτησης λύσεων στο πλαίσιο της 
μετανάστευσης,

Or. en

Τροπολογία 10
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την 4η ετήσια 
έκθεση της Ευρωπόλ, της 15ης Μαΐου 
2020, για την παράνομη διακίνηση 
μεταναστών στην Ευρώπη το 2019,

Or. en

Τροπολογία 11
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την 
κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου 
και την ανάγκη για μια ολιστική 
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη 
μετανάστευση12,

διαγράφεται
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_________________
12 ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 9.

Or. en

Τροπολογία 12
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή του κεκτημένου 
του Σένγκεν στον τομέα της επιστροφής 
που εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του 
Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού 
αξιολόγησης και παρακολούθησης για 
την επαλήθευση της εφαρμογής του 
κεκτημένου του Σένγκεν και την 
κατάργηση της απόφασης της 
εκτελεστικής επιτροπής, της 16ης 
Σεπτεμβρίου 1998, σχετικά με τη 
σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την 
αξιολόγηση και την εφαρμογή της 
σύμβασης Σένγκεν.

Or. en

Τροπολογία 13
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το μεταναστευτικό 
πρότυπο της Αυστραλίας,

Or. en
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Τροπολογία 14
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
έχει αξιολογήσει μόνο μία φορά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή 
(το 2014), παρά τη νομική υποχρέωση που 
υπέχει βάσει του άρθρου 19 της οδηγίας να 
υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της 
κάθε τρία έτη, αρχής γενομένης από το 
2013·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
έχει αξιολογήσει μόνο μία φορά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή 
(το 2014), παρά τη νομική υποχρέωση που 
υπέχει βάσει του άρθρου 19 της οδηγίας να 
υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της 
κάθε τρία έτη, αρχής γενομένης από το 
2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η 
Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση 
που περιείχε ένα σχέδιο δράσης για τις 
επιστροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
2017 εξέδωσε μια σύσταση για να 
καταστούν οι επιστροφές πιο 
αποτελεσματικές κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας 2018/115/ΕΚ και δημοσίευσε ένα 
εγχειρίδιο για τις επιστροφές·

Or. it

Τροπολογία 15
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
έχει αξιολογήσει μόνο μία φορά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή 
(το 2014), παρά τη νομική υποχρέωση που 
υπέχει βάσει του άρθρου 19 της οδηγίας να 
υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της 
κάθε τρία έτη, αρχής γενομένης από το 
2013·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
έχει αξιολογήσει μόνο μία φορά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή 
(το 2014), παρά τη νομική υποχρέωση που 
υπέχει βάσει του άρθρου 19 της οδηγίας να 
υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της 
κάθε τρία έτη, αρχής γενομένης από το 
2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη 
δέσμευση που ανέλαβε, στο πλαίσιο της 
ανακοίνωσής της του 2014, να υποβάλει 
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νομοθετικές τροποποιήσεις στην οδηγία 
του για την επιστροφή μόνο μετά από 
διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής της, 
το 2018 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 
αναδιατύπωσης·

Or. en

Τροπολογία 16
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον 
Σεπτέμβριο 2018, χωρίς να 
πραγματοποιήσει εκτίμηση επιπτώσεων, 
η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 
αναδιατύπωσης της οδηγίας με σκοπό 
την επίτευξη πιο αποτελεσματικής και 
συνεκτικής πολιτικής επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 17
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής 
επιστροφής σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι 
υψηλή και ότι έχει μάλιστα σημειωθεί 
μείωση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών·

Or. pl
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Τροπολογία 18
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση στην Ένωση αυξήθηκε 
μετά την έναρξη λειτουργίας του κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 19
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ανέθεσε στην Υπηρεσία Έρευνας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) να 
παράσχει μια υποκατάστατη εκτίμηση 
επιπτώσεων στην προτεινόμενη 
αναδιατύπωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η εν λόγω εκτίμηση δείχνει την έλλειψη 
αποδείξεων ότι η αναδιατυπωμένη 
πρόταση θα οδηγούσε σε πιο 
αποτελεσματικές επιστροφές·

Or. en

Τροπολογία 20
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διττός 
στόχος της οδηγίας είναι η 
αποτελεσματική επιστροφή σε 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και την αρχή της αναλογικότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη σύστασή της 
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των 
επιστροφών, η Επιτροπή εστιάζει στο 
ποσοστό των επιστροφών ως τον κύριο 
δείκτη για την αποτελεσματικότητα της 
οδηγίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διττός 
στόχος της οδηγίας είναι η 
αποτελεσματική επιστροφή σε 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και την αρχή της αναλογικότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη σύστασή της 
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των 
επιστροφών, η Επιτροπή εστιάζει στο 
ποσοστό των επιστροφών ως τον κύριο 
δείκτη για την αποτελεσματικότητα της 
οδηγίας και συνιστά την κατάργηση 
πολλών εγγυήσεων της οδηγίας, όπως το 
δικαίωμα προσφυγής και η χρήση 
περιόδων κράτησης μεγαλύτερης 
διάρκειας·

Or. en

Τροπολογία 21
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διττός 
στόχος της οδηγίας είναι η 
αποτελεσματική επιστροφή σε 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και την αρχή της αναλογικότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη σύστασή 
της για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
των επιστροφών, η Επιτροπή εστιάζει 
στο ποσοστό των επιστροφών ως τον 
κύριο δείκτη για την αποτελεσματικότητα 
της οδηγίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 
της οδηγίας είναι συγκεκριμένα η θέσπιση 
κοινών κανόνων σχετικά με την 
επιστροφή, την απομάκρυνση, τη χρήση 
μέτρων καταναγκασμού, την απαγόρευση 
κράτησης και εισόδου σε συμμόρφωση με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της 
αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διττός 
στόχος της οδηγίας είναι η 
αποτελεσματική επιστροφή σε 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και την αρχή της 
αναλογικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
στη σύστασή της για μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα των επιστροφών, η 
Επιτροπή εστιάζει στο ποσοστό των 
επιστροφών ως τον κύριο δείκτη για την 
αποτελεσματικότητα της οδηγίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πρωταρχικός στόχος της οδηγίας είναι η 
αποτελεσματική επιστροφή· χαιρετίζει το 
γεγονός ότι η Επιτροπή εστιάζει στο 
ποσοστό των επιστροφών ως τον κύριο 
δείκτη για την αποτελεσματικότητα της 
οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βιώσιμες επιστροφές και η επιτυχής 
επανένταξη αποτελούν σημαντικούς 
δείκτες για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των επιστροφών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρακολούθηση μετά την επιστροφή δεν 
είναι επαρκώς ολοκληρωμένη και 
ακριβής· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι έχουν προκύψει στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι δεν είναι βιώσιμες όλες 
οι επιστροφές, ιδίως σε σχέση με τους 
ασυνόδευτους ανηλίκους, λόγω έλλειψης 
προσωπικού σχεδίου επανένταξης ή 
υποστήριξης κατά την επιστροφή·

Or. en
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Τροπολογία 24
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
έχει επισημάνει ότι τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια, 
διαδικαστικού, τεχνικού και 
επιχειρησιακού χαρακτήρα, όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα των επιστροφών, 
μεταξύ άλλων το επίπεδο συνεργασίας 
ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
έχει επισημάνει ότι τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια, 
διαδικαστικού, τεχνικού και 
επιχειρησιακού χαρακτήρα, όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα των επιστροφών, 
μεταξύ άλλων το επίπεδο συνεργασίας 
ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτοποίηση 
των επαναπατριζόμενων και η ανάγκη 
λήψης των απαραίτητων εγγράφων από 
τρίτες χώρες έχει επισημανθεί από την 
Επιτροπή ως ο κύριος λόγος μη 
επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 25
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της για τις 
επιστροφές που δημοσιεύτηκε το 2015, 
θεωρεί ότι οι οικειοθελείς επιστροφές 
αποτελούν, όταν είναι εφικτό, την 
προτιμότερη λύση και ότι, πάντα 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Επιτροπής που παρατίθενται στο 
προαναφερθέν σχέδιο δράσης, 
«υπολογίζεται ότι το 2013 
πραγματοποιήθηκαν επιστροφές κατά 
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περίπου 40 % με οικειοθελείς 
αναχωρήσεις, ενώ το 2009 αυτό το 
ποσοστό ήταν σχεδόν 14 %»·

Or. it

Τροπολογία 26
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
από τα κράτη μέλη της δυνατότητας του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) να 
μην εφαρμόσουν την οδηγία σε 
«περιπτώσεις στα σύνορα» έχει 
δημιουργήσει παράλληλα καθεστώτα, με 
διαδικασίες που προσφέρουν λιγότερες 
εγγυήσεις, π.χ. δεν προβλέπουν προθεσμία 
οικειοθελούς επιστροφής, δεν προβλέπουν 
το ανασταλτικό αποτέλεσμα των 
προσφυγών, ενώ προβλέπουν λιγότερους 
περιορισμούς σχετικά με την κράτηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος απώθησης και 
επαναπροώθησης στα εξωτερικά σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 27
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 
αξιολογήσεις που πραγματοποίησε η 
Επιτροπή με την ευκαιρία της 
δημοσίευσης της σύστασης για να 
καταστούν οι επιστροφές πιο 
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αποτελεσματικές, προέκυψε ότι «ο 
βαθμός διακριτικής ευχέρειας που αφήνει 
στα κράτη μέλη η οδηγία 2008/115/ΕΚ 
έχει οδηγήσει σε μη συνεκτική μεταφορά 
στις εθνικές νομοθεσίες, με αρνητικό 
αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής επιστροφών της Ένωσης» και 
ότι «μια αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
της εν λόγω οδηγίας θα μείωνε τις 
πιθανότητες κατάχρησης των 
διαδικασιών και θα περιόριζε την 
αναποτελεσματικότητα, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που ορίζονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»·

Or. it

Τροπολογία 28
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, 300 000 
άτομα ετησίως δεν μπορούν να 
επιστραφούν λόγω διοικητικών εμποδίων, 
προβλημάτων υγείας ή κινδύνου μη 
επαναπροώθησης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κατάστασή τους θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων 
παρέχοντάς τους νομικό καθεστώς για 
ανθρωπιστικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 29
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά δεν 
συλλέγονται, ούτε δημοσιεύονται, 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δημοσιεύονται αναλυτικά και συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας, και ειδικότερα μέσω της 
Eurostat· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
διατεθούν περισσότερες και καλύτερες 
πληροφορίες με την εφαρμογή του 
κανονισμού 2018/1860 σχετικά με τη 
χρήση του Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν για την επιστροφή παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών 
(«SIS για την επιστροφή») και με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/851 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών 
στατιστικών για τη μετανάστευση και τη 
διεθνή προστασία·

Or. en

Τροπολογία 30
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά δεν 
συλλέγονται, ούτε δημοσιεύονται, 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά δεν 
συλλέγονται, ούτε δημοσιεύονται, 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στα 
διάφορα κράτη μέλη·

Or. bg

Τροπολογία 31
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά δεν 
συλλέγονται, ούτε δημοσιεύονται, 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά δεν 
συλλέγονται, ούτε δημοσιεύονται, 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα για 
την απαγόρευση κράτησης και εισόδου 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 32
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με στοιχεία του ΔΟΜ, περίπου 81 000 
Αφρικανοί μετανάστες επέστρεψαν στην 
πατρίδα τους με τη βοήθεια του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) των 
Ηνωμένων Εθνών και ότι μια τέτοια 
κοινή πρωτοβουλία που κόστισε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 357 εκατομμύρια 
ευρώ έπρεπε να θεωρηθεί σε μεγάλο 
βαθμό αποτυχία1α·

_________________
1a 
https://www.euronews.com/2020/06/19/pa
ying-for-migrants-to-go-back-home-how-
the-eu-s-voluntary-return-scheme-is-
failing-the-de

Or. en

Τροπολογία 33
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 
2014 και 2018, βρέθηκαν πέντε 
εκατομμύρια παρανόμως διαμένοντες 
στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
κατά την ίδια περίοδο, για λιγότερους από 
τους μισούς εκδόθηκε απόφαση 
επιστροφής και λιγότεροι από 800 000 
εγκατέλειψαν το έδαφός της·

Or. en

Τροπολογία 34
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αποτελεσματικές επιστροφές αποτελούν 
συστατικό κλειδί της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και μπορούν να έχουν 
θετικό αντίκτυπο τόσο στο σύστημα 
χορήγησης ασύλου όσο και στις 
διαταρακτικές κινήσεις·

Or. bg

Τροπολογία 35
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Raphaël 
Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, 
Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Caterina Chinnici, Elena 
Yoncheva, Miriam Dalli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
εναρμόνισης έχει βαθύ αντίκτυπο στις 
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πρακτικές επιστροφής μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 36
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 
2014 και 2018, περισσότεροι από τέσσερα 
εκατομμύρια άνθρωποι ζήτησαν άσυλο 
στην Ευρώπη και σε λιγότερους από τους 
μισούς χορηγήθηκε άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 37
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη δεν κοινοποιούν συστηματικά 
πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις 
επιστροφής ή τις απαγορεύσεις εισόδου 
που εκδίδονται, γεγονός που καθιστά 
αδύνατη στην πράξη την αμοιβαία 
αναγνώριση των αποφάσεων επιστροφής 
που εκδίδονται από τα κράτη μέλη και 
την επιβολή τους σε ολόκληρη την 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 38



PE655.606v01-00 20/127 AM\1209758EL.docx

EL

Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των 
επανεισδοχών και για να εξασφαλιστεί η 
συνοχή των επιστροφών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, θα πρέπει να εγκριθούν νέες 
συμφωνίες της ΕΕ που θα πρέπει να 
προέχουν έναντι των διμερών συμφωνιών 
μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 39
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη πρόσφατης αξιολόγησης της 
εφαρμογής, και καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει επειγόντως μια τέτοια 
αξιολόγηση, η οποία εκκρεμεί από το 
2017·

1. σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν έχει 
πραγματοποιήσει πρόσφατη αξιολόγηση 
της εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 40
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη πρόσφατης αξιολόγησης της 

1. σημειώνει την έλλειψη 
αξιολόγησης της εφαρμογής από την 
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εφαρμογής, και καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει επειγόντως μια τέτοια 
αξιολόγηση, η οποία εκκρεμεί από το 
2017·

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί το 2017·

Or. en

Τροπολογία 41
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υιοθετηθεί μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση που να καθοδηγεί τη 
συνεκτική χάραξη πολιτικής και τον 
βασιζόμενο σε καλή πληροφόρηση 
δημόσιο διάλογο, και καλεί την Επιτροπή 
να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν ποιοτικά 
και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, και να τους 
προσφέρει σχετική στήριξη·

2. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υιοθετηθεί μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση που να καθοδηγεί τη 
συνεκτική χάραξη πολιτικής και τον 
βασιζόμενο σε καλή πληροφόρηση 
δημόσιο διάλογο, και καλεί την Επιτροπή 
να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν ποιοτικά 
και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, και να τους 
προσφέρει σχετική στήριξη· χαιρετίζει εν 
προκειμένω τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/851 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών 
στατιστικών για τη μετανάστευση και τη 
διεθνή προστασία, καλεί τα κράτη μέλη 
να συλλέξουν στατιστικά στοιχεία σε 
αυτή τη βάση το συντομότερο δυνατό και 
να συμμετάσχουν στις πιλοτικές μελέτες·

Or. en

Τροπολογία 42
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υιοθετηθεί μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση που να καθοδηγεί τη 
συνεκτική χάραξη πολιτικής και τον 
βασιζόμενο σε καλή πληροφόρηση 
δημόσιο διάλογο, και καλεί την Επιτροπή 
να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν ποιοτικά 
και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, και να τους 
προσφέρει σχετική στήριξη·

2. σημειώνει με ανησυχία την 
έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ανά 
φύλο και ηλικία, σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας· επαναλαμβάνει ότι είναι 
σημαντικό να υιοθετηθεί μια 
τεκμηριωμένη προσέγγιση που να 
καθοδηγεί τη συνεκτική χάραξη πολιτικής 
και τον βασιζόμενο σε καλή πληροφόρηση 
δημόσιο διάλογο, και καλεί την Επιτροπή 
να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν ποιοτικά 
και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, και να τους 
προσφέρει σχετική στήριξη, ιδίως 
δεδομένα σχετικά με τις απαγορεύσεις 
εισόδου και την κράτηση, καθώς αυτές 
είναι οι κατηγορίες δεδομένων που δεν 
συλλέγονται επί του παρόντος από την 
Eurostat·

Or. en

Τροπολογία 43
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υιοθετηθεί μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση που να καθοδηγεί τη 
συνεκτική χάραξη πολιτικής και τον 
βασιζόμενο σε καλή πληροφόρηση 
δημόσιο διάλογο, και καλεί την Επιτροπή 
να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν ποιοτικά 
και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, και να τους 
προσφέρει σχετική στήριξη·

2. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υιοθετηθεί μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση που να καθοδηγεί τη 
συνεκτική χάραξη πολιτικής και τον 
βασιζόμενο σε καλή πληροφόρηση 
δημόσιο διάλογο, και καλεί την Επιτροπή 
να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν δεδομένα 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, και 
να τους προσφέρει σχετική στήριξη, 
χρησιμοποιώντας ιδίως τα νέα διαθέσιμα 
μέσα, όπως το SIS για την επιστροφή και 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/851 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών 
στατιστικών για τη μετανάστευση και τη 



AM\1209758EL.docx 23/127 PE655.606v01-00

EL

διεθνή προστασία·

Or. en

Τροπολογία 44
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υιοθετηθεί μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση που να καθοδηγεί τη 
συνεκτική χάραξη πολιτικής και τον 
βασιζόμενο σε καλή πληροφόρηση 
δημόσιο διάλογο, και καλεί την Επιτροπή 
να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν ποιοτικά 
και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, και να τους 
προσφέρει σχετική στήριξη·

2. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υιοθετηθεί μια κοινή τεκμηριωμένη 
προσέγγιση που να καθοδηγεί τη 
συνεκτική χάραξη πολιτικής και τον 
βασιζόμενο σε καλή πληροφόρηση 
δημόσιο διάλογο, και καλεί την Επιτροπή 
να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν ποιοτικά 
και ποσοτικά δεδομένα ανοικτού κώδικα 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, και 
να τους προσφέρει σχετική στήριξη·

Or. bg

Τροπολογία 45
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υιοθετηθεί μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση που να καθοδηγεί τη 
συνεκτική χάραξη πολιτικής και τον 
βασιζόμενο σε καλή πληροφόρηση 
δημόσιο διάλογο, και καλεί την Επιτροπή 
να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν ποιοτικά 
και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας, και να τους 

2. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υιοθετηθεί μια τεκμηριωμένη 
προσέγγιση που να καθοδηγεί τη 
συνεκτική χάραξη πολιτικής και καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν και να δημοσιεύουν ποιοτικά 
και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας·
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προσφέρει σχετική στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 46
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει την ανάγκη για μια κοινή 
προσέγγιση για τη συνεργασία της ΕΕ με 
τρίτες χώρες και μια κοινή προσέγγιση 
για τη συνεργασία εντός της ΕΕ· η κοινή 
προσέγγιση με τρίτες χώρες θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρήση 
μοχλών που εστιάζουν στην εφαρμογή 
κινήτρων και συνδέουν την εφαρμογή 
αυτών των κινήτρων με την ανάληψη 
υποχρεώσεων στον τομέα των 
επιστροφών και της επανεισδοχής· η 
κοινή προσέγγιση εντός της ΕΕ θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, υποστήριξη σε χώρες πρώτης 
γραμμής, συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών στον τομέα της ταυτοποίησης 
παρανόμως διαμενόντων ατόμων και της 
έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς 
και στην υποδοχή ατόμων·

Or. bg

Τροπολογία 47
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. σημειώνει επίσης ότι, με βάση τα 
στοιχεία που παρέχονται από την ΥΕΕΚ, 
υπήρξαν, για παράδειγμα, 511047 
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παράνομες διελεύσεις των συνόρων το 
2016 και 204734 το 2017·θεωρεί ότι, 
δεδομένης της φύσης των παράνομων 
διελεύσεων των συνόρων, τα πραγματικά 
στοιχεία είναι πιθανώς πολύ υψηλότερα· 
σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 
της EUROSTAT του 2019 μόνο ένα μέρος 
αυτών που έλαβαν εντολή να φύγουν 
επέστρεψε πραγματικά· σημειώνει 
περαιτέρω ότι η πιθανή 
επαναλαμβανόμενη καταμέτρηση των 
ατόμων που έλαβαν εντολή να φύγουν 
περισσότερες φορές, είτε από 
διαφορετικά κράτη μέλη είτε όχι, δεν 
μειώνει το πρόβλημα, αλλά μάλλον 
εκθέτει τα προβλήματα της τρέχουσας 
πολιτικής επιστροφής·

Or. nl

Τροπολογία 48
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι τελευταίες πολιτικές 
προτάσεις σχετικά με την επιστροφή που 
υπέβαλε η Επιτροπή δεν βασίζονται σε 
καμία εκτίμηση επιπτώσεων και 
επικεντρώνονται στην κατάργηση των 
εγγυήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
που έχουν κατοχυρωθεί στην οδηγία για 
την επιστροφή του 2008· επισημαίνει ότι 
οι αλλαγές σε αυτήν την κατεύθυνση θα 
οδηγήσουν σε παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
ενδιαφερομένων που έχουν βιώσει 
τραυματικές εμπειρίες στις χώρες 
καταγωγής τους, στο ταξίδι τους στην 
Ένωση ή εντός της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 49
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. σημειώνει ότι κατά την περίοδο 
από τον Νοέμβριο 2017 έως το 2019, ο 
FRONTEX επαναπάτρισε μόλις 171 
άτομα με ναυλωμένες πτήσεις με 
συνολικό κόστος 1.380.754 ευρώ1 a· 
σημειώνει περαιτέρω ότι αυτά τα 
στοιχεία δείχνουν ότι σε επίπεδο ΕΕ η 
πολιτική επιστροφής είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη·
_________________
1 a στοιχεία βασισμένα στην απάντηση 
του Frontex της 12ης Μαΐου 2020 στην 
κοινοβουλευτική ερώτηση E-1507/2020 
από τον βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Filip De Man

Or. nl

Τροπολογία 50
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να 
μην παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, 
καθώς τα πρόσωπα που έλαβαν απόφαση 
επιστροφής δεν επέστρεψαν απαραίτητα 
εντός του ίδιου έτους, ορισμένα κράτη 
μέλη εκδίδουν περισσότερες από μία 
αποφάσεις επιστροφής για το ίδιο 

3. τονίζει τη δήλωση της Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το ποσοστό 
επιστροφής μειώθηκε από 46 % το 2016 σε 
37 % το 2017·
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πρόσωπο, ή για πρόσωπα τα οποία δεν 
είναι γνωστό πού βρίσκονται, και οι 
αποφάσεις επιστροφής δεν αποσύρονται 
αν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί 
λόγω δυσκολιών στη συνεργασία με 
τρίτες χώρες ή για ανθρωπιστικούς 
λόγους·

Or. en

Τροπολογία 51
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να 
μην παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, 
καθώς τα πρόσωπα που έλαβαν απόφαση 
επιστροφής δεν επέστρεψαν απαραίτητα 
εντός του ίδιου έτους, ορισμένα κράτη 
μέλη εκδίδουν περισσότερες από μία 
αποφάσεις επιστροφής για το ίδιο 
πρόσωπο, ή για πρόσωπα τα οποία δεν 
είναι γνωστό πού βρίσκονται, και οι 
αποφάσεις επιστροφής δεν αποσύρονται 
αν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί 
λόγω δυσκολιών στη συνεργασία με τρίτες 
χώρες ή για ανθρωπιστικούς λόγους·

3. επισημαίνει το γεγονός ότι, 
σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής, το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ιδίως λόγω 
δυσκολιών στη συνεργασία με τρίτες 
χώρες·

Or. it

Τροπολογία 52
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να μην 
παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, καθώς τα 
πρόσωπα που έλαβαν απόφαση 
επιστροφής δεν επέστρεψαν απαραίτητα 
εντός του ίδιου έτους, ορισμένα κράτη 
μέλη εκδίδουν περισσότερες από μία 
αποφάσεις επιστροφής για το ίδιο 
πρόσωπο, ή για πρόσωπα τα οποία δεν 
είναι γνωστό πού βρίσκονται, και οι 
αποφάσεις επιστροφής δεν αποσύρονται 
αν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί 
λόγω δυσκολιών στη συνεργασία με 
τρίτες χώρες ή για ανθρωπιστικούς 
λόγους·

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να μην 
παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, δεδομένου 
του εγγενούς περιθωρίου ελευθερίας που 
έχουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των 
κανόνων που προβλέπονται στην οδηγία 
για την επιστροφή

Or. en

Τροπολογία 53
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να μην 
παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, καθώς τα 
πρόσωπα που έλαβαν απόφαση επιστροφής 
δεν επέστρεψαν απαραίτητα εντός του 
ίδιου έτους, ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν 
περισσότερες από μία αποφάσεις 
επιστροφής για το ίδιο πρόσωπο, ή για 
πρόσωπα τα οποία δεν είναι γνωστό πού 
βρίσκονται, και οι αποφάσεις επιστροφής 
δεν αποσύρονται αν η επιστροφή δεν 
πραγματοποιηθεί λόγω δυσκολιών στη 
συνεργασία με τρίτες χώρες ή για 
ανθρωπιστικούς λόγους·

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να μην 
παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, καθώς τα 
πρόσωπα που έλαβαν απόφαση επιστροφής 
δεν επέστρεψαν απαραίτητα εντός του 
ίδιου έτους, ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν 
περισσότερες από μία αποφάσεις 
επιστροφής για το ίδιο πρόσωπο, ή για 
πρόσωπα τα οποία δεν είναι γνωστό πού 
βρίσκονται, και οι αποφάσεις επιστροφής 
δεν αποσύρονται αν η επιστροφή δεν 
πραγματοποιηθεί λόγω δυσκολιών στη 
συνεργασία με τρίτες χώρες ή για 
ανθρωπιστικούς λόγους, ή τα πρόσωπα 
επέστρεψαν εθελοντικά χωρίς να 
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καταχωρηθεί η επιστροφή τους· τονίζει 
ότι η αποτελεσματική πολιτική 
επιστροφής αποτελεί βασικό στοιχείο 
μιας εύρυθμης πολιτικής της ΕΕ για το 
άσυλο και τη μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 54
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να μην 
παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, καθώς τα 
πρόσωπα που έλαβαν απόφαση επιστροφής 
δεν επέστρεψαν απαραίτητα εντός του 
ίδιου έτους, ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν 
περισσότερες από μία αποφάσεις 
επιστροφής για το ίδιο πρόσωπο, ή για 
πρόσωπα τα οποία δεν είναι γνωστό πού 
βρίσκονται, και οι αποφάσεις επιστροφής 
δεν αποσύρονται αν η επιστροφή δεν 
πραγματοποιηθεί λόγω δυσκολιών στη 
συνεργασία με τρίτες χώρες ή για 
ανθρωπιστικούς λόγους·

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να μην 
παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, καθώς τα 
πρόσωπα που έλαβαν απόφαση επιστροφής 
δεν επέστρεψαν απαραίτητα εντός του 
ίδιου έτους, ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν 
περισσότερες από μία αποφάσεις 
επιστροφής για το ίδιο πρόσωπο, ή για 
πρόσωπα τα οποία δεν είναι γνωστό πού 
βρίσκονται, και οι αποφάσεις επιστροφής 
δεν αποσύρονται αν η επιστροφή δεν 
πραγματοποιηθεί λόγω δυσκολιών στη 
συνεργασία με τρίτες χώρες ή για 
ανθρωπιστικούς λόγους· αναγνωρίζει, από 
την άλλη πλευρά, ότι η πιθανή διπλή 
καταμέτρηση που αφορά πολλαπλές 
αποφάσεις επιστροφής δεν μειώνει το 
πρόβλημα, αλλά απλώς εκθέτει τα 
προβλήματα της πολιτικής επιστροφής·

Or. nl

Τροπολογία 55
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να μην 
παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, καθώς τα 
πρόσωπα που έλαβαν απόφαση επιστροφής 
δεν επέστρεψαν απαραίτητα εντός του 
ίδιου έτους, ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν 
περισσότερες από μία αποφάσεις 
επιστροφής για το ίδιο πρόσωπο, ή για 
πρόσωπα τα οποία δεν είναι γνωστό πού 
βρίσκονται, και οι αποφάσεις επιστροφής 
δεν αποσύρονται αν η επιστροφή δεν 
πραγματοποιηθεί λόγω δυσκολιών στη 
συνεργασία με τρίτες χώρες ή για 
ανθρωπιστικούς λόγους·

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να μην 
παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, καθώς τα 
πρόσωπα που έλαβαν απόφαση επιστροφής 
δεν επέστρεψαν απαραίτητα εντός του 
ίδιου έτους, ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν 
περισσότερες από μία αποφάσεις 
επιστροφής για το ίδιο πρόσωπο, ή για 
πρόσωπα τα οποία δεν είναι γνωστό πού 
βρίσκονται, και οι αποφάσεις επιστροφής 
δεν αποσύρονται αν η επιστροφή δεν 
πραγματοποιηθεί λόγω δυσκολιών στη 
συνεργασία με τρίτες χώρες ή για 
ανθρωπιστικούς λόγους· επισημαίνει ότι 
αυτή η εστίαση στο ποσοστό επιστροφής 
παραβλέπει επίσης τα πρόσωπα που δεν 
μπορούν να επιστραφούν, μεταξύ άλλων, 
λόγω του κινδύνου επαναπροώθησης·

Or. en

Τροπολογία 56
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να 
μην παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, 
καθώς τα πρόσωπα που έλαβαν απόφαση 
επιστροφής δεν επέστρεψαν απαραίτητα 
εντός του ίδιου έτους, ορισμένα κράτη 
μέλη εκδίδουν περισσότερες από μία 
αποφάσεις επιστροφής για το ίδιο 
πρόσωπο, ή για πρόσωπα τα οποία δεν 
είναι γνωστό πού βρίσκονται, και οι 
αποφάσεις επιστροφής δεν αποσύρονται 

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, αποδεικνύει ότι 
ουσιαστικά, η πλειονότητα των 
παράτυπων μεταναστών, μολονότι 
απορρίφθηκε το δικαίωμα ασύλου τους 
με νόμιμη και οριστική απόφαση που 
λήφθηκε στο πλαίσιο του κράτους 
δικαίου, παραμένουν παρανόμως στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
δηλώνει ότι αυτή η κατάσταση που 
αποδυναμώνει τη δικαιοδοσία της 
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αν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί 
λόγω δυσκολιών στη συνεργασία με 
τρίτες χώρες ή για ανθρωπιστικούς 
λόγους·

Ένωσης και την κυριαρχία των 
ευρωπαϊκών λαών, δεν είναι πια ανεκτή·

Or. fr

Τροπολογία 57
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δήλωση της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό επιστροφής μειώθηκε από 46 % 
το 2016 σε 37 % το 2017, ενδέχεται να 
μην παρουσιάζει την πλήρη εικόνα, 
καθώς τα πρόσωπα που έλαβαν απόφαση 
επιστροφής δεν επέστρεψαν απαραίτητα 
εντός του ίδιου έτους, ορισμένα κράτη 
μέλη εκδίδουν περισσότερες από μία 
αποφάσεις επιστροφής για το ίδιο 
πρόσωπο, ή για πρόσωπα τα οποία δεν 
είναι γνωστό πού βρίσκονται, και οι 
αποφάσεις επιστροφής δεν αποσύρονται 
αν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί 
λόγω δυσκολιών στη συνεργασία με 
τρίτες χώρες ή για ανθρωπιστικούς 
λόγους·

3. εκφράζει προβληματισμούς για τη 
δήλωση της Επιτροπής, σύμφωνα με την 
οποία το ποσοστό επιστροφής μειώθηκε 
από 46 % το 2016 σε 37 % το 2017, καθώς 
η πραγματική επιστροφή υπηκόων 
τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα 
παραμονής στην Ένωση αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο μιας 
αποτελεσματικής πολιτικής για το άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 58
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. εκφράζει την ανησυχία του για το 
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γεγονός ότι, παρά την αύξηση των 
παράνομων εισόδων, ούτε η έκδοση 
αποφάσεων επιστροφής ούτε η εκτέλεσή 
τους έχουν αυξηθεί από το 2015, αντίθετα 
ο αριθμός των αποφάσεων επιστροφής 
που επιβλήθηκαν μειώθηκε από το 2016·

Or. en

Τροπολογία 59
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Abir Al-
Sahlani, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν 
επαρκή ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένων ανθρώπινου 
δυναμικού και επαρκούς κατάρτισης, 
στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη 
λήψη αποφάσεων επιστροφής και την 
εφαρμογή τους, ώστε να επενδύσουν στην 
ποιότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 60
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να 
μετριέται μόνο σε ποσοτικούς όρους, με 
βάση το ποσοστό επιστροφής, αλλά και σε 

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας· ζητεί από την Επιτροπή να θέσει 
ως προτεραιότητα την καλύτερη 
εφαρμογή της οδηγίας και να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει, εάν αυτό 
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ποιοτικούς όρους, όπως με βάση τη 
βιωσιμότητα των επιστροφών και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

δικαιολογείται· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να 
μετριέται μόνο σε ποσοτικούς όρους, με 
βάση το ποσοστό επιστροφής, αλλά και σε 
ποιοτικούς όρους, όπως με βάση τη 
βιωσιμότητα των επιστροφών και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· τονίζει ότι η 
μέτρηση της αποτελεσματικής εφαρμογής 
της οδηγίας θα πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω και να βελτιωθεί περαιτέρω 
μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου 
να ενισχυθεί η διαφάνεια και η 
συγκρισιμότητα των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 61
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να 
μετριέται μόνο σε ποσοτικούς όρους, με 
βάση το ποσοστό επιστροφής, αλλά και σε 
ποιοτικούς όρους, όπως με βάση τη 
βιωσιμότητα των επιστροφών και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή 
των εγγυήσεων για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί στην 
οδηγία· επισημαίνει ότι η 
αποτελεσματικότητα της οδηγίας δεν θα 
πρέπει να μετριέται μόνο σε ποσοτικούς 
όρους, με βάση το ποσοστό επιστροφής, 
αλλά και σε ποιοτικούς όρους, όπως με 
βάση τη βιωσιμότητα των επιστροφών και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, τον σεβασμό 
της αρχής της μη επαναπροώθησης, την 
προώθηση της οικειοθελούς επιστροφής, 
τον σεβασμό των διαδικαστικών 
εγγυήσεων, την αποτελεσματική 
εφαρμογή εναλλακτικών της κράτησης 
λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 62
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Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να 
μετριέται μόνο σε ποσοτικούς όρους, με 
βάση το ποσοστό επιστροφής, αλλά και 
σε ποιοτικούς όρους, όπως με βάση τη 
βιωσιμότητα των επιστροφών και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας και να αυξηθεί η συνεργασία με 
τρίτες χώρες για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικών επιστροφών·

Or. en

Τροπολογία 63
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να 
μετριέται μόνο σε ποσοτικούς όρους, με 
βάση το ποσοστό επιστροφής, αλλά και 
σε ποιοτικούς όρους, όπως με βάση τη 
βιωσιμότητα των επιστροφών και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας και η αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών επιστροφής στα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα θα πρέπει να 
μετριέται·

Or. en

Τροπολογία 64
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να 
μετριέται μόνο σε ποσοτικούς όρους, με 
βάση το ποσοστό επιστροφής, αλλά και σε 
ποιοτικούς όρους, όπως με βάση τη 
βιωσιμότητα των επιστροφών και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα θα πρέπει να 
μετριέται μόνο σε ποσοτικούς όρους, με 
βάση το ποσοστό επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 65
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να 
μετριέται μόνο σε ποσοτικούς όρους, με 
βάση το ποσοστό επιστροφής, αλλά και σε 
ποιοτικούς όρους, όπως με βάση τη 
βιωσιμότητα των επιστροφών και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

4. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας· 
επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να 
μετριέται μόνο σε ποσοτικούς όρους, με 
βάση το ποσοστό επιστροφής, αλλά και σε 
ποιοτικούς όρους, όπως με βάση τη 
βιωσιμότητα των επιστροφών και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. it

Τροπολογία 66
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
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βελτιωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να 
μετριέται μόνο σε ποσοτικούς όρους, με 
βάση το ποσοστό επιστροφής, αλλά και σε 
ποιοτικούς όρους, όπως με βάση τη 
βιωσιμότητα των επιστροφών και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

βελτιωθεί σημαντικά η αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας· επισημαίνει ότι η 
εν λόγω αποτελεσματικότητα δεν θα 
πρέπει να μετριέται μόνο σε ποσοτικούς 
όρους, με βάση το ποσοστό επιστροφής, 
αλλά και σε ποιοτικούς όρους, όπως με 
βάση τη βιωσιμότητα των επιστροφών και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. bg

Τροπολογία 67
Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
αύξησης της διαφάνειας και επιτάχυνσης 
των διαδικασιών για την έκδοση 
αποφάσεων επιστροφής, καθώς έτσι θα 
καθίσταται πιο συχνό το να εκδίδονται 
τέτοιες αποφάσεις ταυτόχρονα ή αμέσως 
μετά τις αποφάσεις για τον τερματισμό 
της νόμιμης παραμονής, π.χ. σε 
περίπτωση αρνητικής απόφασης ασύλου 
ή λήξης της θεώρησης ή της άδειας 
διαμονής·

Or. pl

Τροπολογία 68
Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López 
Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. σημειώνει ότι η χρήση της 
προαιρετικής ρήτρας στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο α) οδηγεί στη 
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δημιουργία παράλληλων καθεστώτων, 
καθώς προσφέρει μειωμένες εγγυήσεις 
στα σύνορα σε σύγκριση με την κανονική 
διαδικασία επιστροφής και ενισχύει τον 
κίνδυνο απωθήσεων και 
επαναπροωθήσεων· ως εκ τούτου, ζητεί 
επιτακτικά από τα κράτη μέλη να μην 
εφαρμόζουν την προαιρετική ρήτρα που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) στις καταστάσεις στα σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 69
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
δηλώσει ότι η έλλειψη προσδιορισμού της 
προέλευσης των επαναπατριζόμενων από 
τρίτες χώρες και επανεισδοχής τους είναι 
ένας από τους κύριους λόγους της μη 
επιστροφής· τονίζει την ανάγκη 
βελτίωσης των σχέσεων με τρίτες χώρες 
μέσω εποικοδομητικού διαλόγου για τη 
μετανάστευση, ώστε να διασφαλιστεί 
αμοιβαία επωφελής συνεργασία για 
αποτελεσματικές και βιώσιμες 
επιστροφές·

Or. en

Τροπολογία 70
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)



PE655.606v01-00 38/127 AM\1209758EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να 
εναρμονίσει τους κανόνες που αφορούν 
τις επιστροφές, ακόμη και μέσω της 
υιοθέτησης ενός κανονισμού, 
προκειμένου να περιοριστούν οι διαφορές 
που υπάρχουν ανάμεσα στα συστήματα 
των κρατών μελών, και να ενισχύσει την 
εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής, 
ακόμη και μέσω εργασιών στήριξης του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

Or. it

Τροπολογία 71
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν την οδηγία και στις 
συνοριακές καταστάσεις, διασφαλίζοντας 
τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στα σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 72
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. εκφράζει τη λύπη του για την 
άτυπη μορφή συνεργασίας με τρίτες 
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χώρες· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν την Επιτροπή για τη 
σύναψη επίσημων συμφωνιών 
επανεισδοχής της ΕΕ, σε συνδυασμό με 
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη 
δικαστική εποπτεία της ΕΕ· τονίζει ότι 
θα πρέπει να προσφέρονται κίνητρα, 
μεταξύ άλλων και οικονομικά, για τη 
διευκόλυνση της συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 73
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη δεν εκδίδουν συστηματικά 
αποφάσεις επιστροφής για τους 
παράτυπους μετανάστες που έχουν 
συλληφθεί στην επικράτειά τους ή για τα 
άτομα των οποίων οι αιτήσεις για άσυλο 
έχουν απορριφθεί· καλεί την Επιτροπή να 
εισαγάγει αυτήν την υποχρέωση σε μια 
πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 
2018/115/ΕΚ·

Or. it

Τροπολογία 74
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι οι διαδικασίες 
επιστροφής παρεμποδίζονται από την 
αδυναμία συνεργασίας υπηκόων τρίτων 
χωρών και ότι τα ίδια τα κράτη μέλη δεν 
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διαθέτουν επαρκή εργαλεία που να 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
ανταλλάσσουν ταχέως τις απαραίτητες 
πληροφορίες όσον αφορά τις επιχειρήσεις 
επιστροφής·

Or. pl

Τροπολογία 75
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. εκφράζει προβληματισμούς 
σχετικά με τη σύναψη άτυπων 
συμφωνιών επανεισδοχής που 
παρακάμπτουν τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο και τη δημοκρατική και δικαστική 
εποπτεία· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να θέσουν τέλος σε αυτήν την 
πρακτική·

Or. en

Τροπολογία 76
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει μελέτη 
παρακολούθησης των προσώπων για τα 
οποία έχει εκδοθεί διαταγή 
απομάκρυνσης· υπενθυμίζει ότι 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι 
οικειοθελείς επιστροφές, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παρέχουν βοήθεια και 
συμβουλές στα πρόσωπα για τα οποία 
έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής· 
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τονίζει ότι θα ήταν ενδιαφέρον να 
μελετηθεί η βιωσιμότητα των 
επιστροφών με και χωρίς ειδική 
υποστήριξη·

Or. en

Τροπολογία 77
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των 
μεταναστών με τις αποφάσεις επιστροφής 
και υπενθυμίζει τη βασική αρχή που 
κατοχυρώνεται στην οδηγία, σύμφωνα με 
την οποία οι οικειοθελείς επιστροφές θα 
πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών, εφόσον δεν 
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι αυτό θα 
υπονόμευε τον σκοπό μιας διαδικασίας 
επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 78
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών, καθώς οι 
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οικειοθελείς επιστροφές τείνουν να είναι 
πιο βιώσιμες, λιγότερο δαπανηρές και 
επαχθείς για τα κράτη, και σέβονται 
περισσότερο τα θεμελιώδη δικαιώματα 
του συγκεκριμένου προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 79
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών, τονίζοντας 
επίσης ότι ο οικειοθελής χαρακτήρας της 
αναχώρησης δεν θα πρέπει να θέτει σε 
κίνδυνο την εφαρμογή της απόφασης 
επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 80
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και ζητεί η βασική 
αρχή που κατοχυρώνεται στην οδηγία, 
σύμφωνα με την οποία οι οικειοθελείς 
επιστροφές θα πρέπει να έχουν 
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έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·

προτεραιότητα, να υποβληθεί σε 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 
της, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες αποφάσεις επιστροφής δεν 
έχουν ολοκληρωθεί ακόμη·

Or. it

Τροπολογία 81
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών· τονίζει εξίσου 
ότι μια αποτελεσματική πολιτική 
επιστροφής είναι απαραίτητη για να 
παραμείνει διαχειρίσιμη η μετανάστευση·

Or. nl

Τροπολογία 82
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
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αναγκαστικών επιστροφών· αναγκαστικών επιστροφών, καθώς αυτές 
οι αποφάσεις επιστροφής είναι πιο 
βιώσιμες μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 83
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina 
Vollath, Elena Yoncheva, Javier Moreno Sánchez, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών, ιδίως επειδή 
είναι λιγότερο δαπανηρές και πιο 
βιώσιμες·

Or. en

Τροπολογία 84
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·

5. υπενθυμίζει τη βασική αρχή που 
κατοχυρώνεται στην οδηγία, σύμφωνα με 
την οποία οι οικειοθελείς επιστροφές θα 
πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·
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Or. en

Τροπολογία 85
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite 
Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών· καθώς 
αποδεικνύονται πιο βιώσιμες·

Or. en

Τροπολογία 86
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει ότι 
οι οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
προτείνονται ως τρόπος αποφυγής της 
περιττής περιόδου διατήρησης ή 
κράτησης·

Or. en
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Τροπολογία 87
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και υπενθυμίζει τη 
βασική αρχή που κατοχυρώνεται στην 
οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι 
οικειοθελείς επιστροφές θα πρέπει να 
έχουν προτεραιότητα έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης 
εξασφάλισης ταχέων διαδικασιών 
επιστροφής και σημαντικής αύξησης του 
ποσοστού επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 88
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει τη σημασία των δίκαιων, 
ταχέων και αποτελεσματικών 
διαδικασιών για την επιστροφή υπηκόων 
τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα 
προστασίας, με σεβασμό προς τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των 
συγκεκριμένων προσώπων. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί ιδίως στην 
επιστροφή των αιτούντων άσυλο των 
οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί, οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
μερίδιο των παράτυπων μεταναστών 
στην ΕΕ, όπου υπάρχουν σημαντικά 
διαδικαστικά κενά μεταξύ των 
διαδικασιών ασύλου και επιστροφής στην 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 89
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
να λαμβάνει υπόψη τις οικειοθελείς 
επιστροφές όπως η προτιμώμενη επιλογή 
έναντι των αναγκαστικών επιστροφών 
και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
επεξεργαστούν ένα αποτελεσματικό 
πλαίσιο που θα επιτρέπει στους 
παράτυπους μετανάστες να έχουν εύκολη 
πρόσβαση στα προγράμματα 
οικειοθελούς επιστροφής·

Or. it

Τροπολογία 90
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά με επιτυχείς 
οικειοθελείς επιστροφές που 
πραγματοποιήθηκαν με ανθρώπινο τρόπο 
και να παρέχουν επιχειρησιακή βοήθεια 
μεταξύ των κρατών μελών όταν τους 
ζητείται, ώστε να ενισχύσουν και να 
βελτιώσουν την επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα των οικειοθελών 
επιστροφών·

Or. en
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Τροπολογία 91
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν 
περαιτέρω μέτρα σχετικά με την 
αναγκαστική επιστροφή προσώπων και 
προτείνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία για 
τον έλεγχο του καθεστώτος ύποπτων 
περιπτώσεων παράνομης μετανάστευσης·

Or. en

Τροπολογία 92
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι η δυνατότητα 
οικειοθελούς επιστροφής είναι μια 
διευκόλυνση που έχει συμφωνηθεί από τα 
κράτη μέλη για τους παράτυπους 
μετανάστες, αλλά δεν συνιστά αυτόματο 
δικαίωμα·

Or. fr

Τροπολογία 93
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τα 
προγράμματα υποβοηθούμενης 
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οικειοθελούς επιστροφής να 
καταρτιστούν έτσι ώστε να μην 
ενθαρρύνονται οι μετανάστες να φτάσουν 
στην Ευρώπη με παράτυπο τρόπο για να 
επωφεληθούν από τα εν λόγω 
προγράμματα· ζητεί, εν προκειμένω, από 
την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
που ανέλαβε και να αξιολογήσει αν οι 
διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα των 
διαφόρων κρατών μελών αναφορικά με 
τις οικειοθελείς επιστροφές και την 
επανένταξη μπορούν να οδηγήσουν σε μια 
κατάσταση στην οποία οι μετανάστες θα 
επιλέγουν τα κράτη μέλη που προσφέρουν 
τις πιο ευνοϊκές συνθήκες·

Or. it

Τροπολογία 94
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει την ανάγκη εξάλειψης 
των κενών μεταξύ των διαδικασιών 
ασύλου και επιστροφής, ιδίως τις 
δυνατότητες αδικαιολόγητης αναστολής 
των διαδικασιών επιστροφής με την 
υποβολή μεταγενέστερων αιτήσεων 
ασύλου με μοναδικό σκοπό την 
παρεμπόδιση των επιστροφών· καλεί τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες 
διαδικασίες για τον συγκεκριμένο σκοπό, 
σύμφωνα με την οδηγία για τις 
διαδικασίες χορήγησης ασύλου και την 
οδηγία για την επιστροφή·

Or. en

Τροπολογία 95
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
να χρηματοδοτεί και να αυξάνει τους 
διαθέσιμους πόρους των κρατών μελών 
και των κυβερνητικών και μη 
κυβερνητικών εταίρων, για να ενθαρρύνει 
προγράμματα υποβοηθούμενης 
οικειοθελούς επιστροφής με απώτερο 
στόχο τη διασφάλιση βιώσιμης 
επιστροφής και επανένταξης·

Or. it

Τροπολογία 96
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης· τονίζει ότι 
ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης ενδέχεται να 
παρεμποδίσει ή και να καταστήσει 
αδύνατη την οικειοθελή αναχώρηση·

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση·

Or. en

Τροπολογία 97
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης· τονίζει ότι 
ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης ενδέχεται να 
παρεμποδίσει ή και να καταστήσει 
αδύνατη την οικειοθελή αναχώρηση·

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης· τονίζει ότι 
ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης ενδέχεται να 
παρεμποδίσει ή και να καταστήσει 
αδύνατη την οικειοθελή αναχώρηση· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη που 
παρέχουν αυτό το χρονικό διάστημα για 
την οικειοθελή αναχώρηση, μόνο κατόπιν 
αίτησης, πρέπει να ενημερώσουν τους 
συγκεκριμένους υπηκόους τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 98
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης· τονίζει ότι 
ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης ενδέχεται να 
παρεμποδίσει ή και να καταστήσει 
αδύνατη την οικειοθελή αναχώρηση·

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη παρατείνουν, 
εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης· 
σημειώνει ότι τα εθνικά προγράμματα 
των κρατών μελών για την υποστήριξη 
της οικειοθελούς αναχώρησης είναι 
ορισμένες φορές ανεπαρκή ως προς το 
πεδίο εφαρμογής και τα μέσα τους·

Or. en
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Τροπολογία 99
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης· τονίζει ότι 
ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης ενδέχεται να 
παρεμποδίσει ή και να καταστήσει 
αδύνατη την οικειοθελή αναχώρηση·

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης·

Or. fr

Τροπολογία 100
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης· τονίζει ότι 
ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης ενδέχεται να 
παρεμποδίσει ή και να καταστήσει 
αδύνατη την οικειοθελή αναχώρηση·

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης·

Or. en
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Τροπολογία 101
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης· τονίζει ότι 
ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης ενδέχεται να 
παρεμποδίσει ή και να καταστήσει 
αδύνατη την οικειοθελή αναχώρηση·

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, εάν υπάρχει 
κίνδυνος διαφυγής ή αν μια αίτηση για 
νόμιμη διαμονή έχει απορριφθεί ως 
προδήλως αβάσιμη ή δόλια ή αν ο 
ενδιαφερόμενος αποτελεί κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή 
την εθνική ασφάλεια, τα κράτη μέλη 
μπορούν να μην παραχωρήσουν ένα 
χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης ή να παραχωρήσουν 
διάστημα μικρότερο των επτά ημερών.

Or. it

Τροπολογία 102
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης· τονίζει ότι 
ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης ενδέχεται να 
παρεμποδίσει ή και να καταστήσει 
αδύνατη την οικειοθελή αναχώρηση·

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση 
μεταξύ 7 και 30 ημερών, το οποίο τα 
κράτη μέλη οφείλουν να παρατείνουν, 
εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης· 
τονίζει ότι ένα σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης 
ενδέχεται να παρεμποδίσει ή και να 
καταστήσει αδύνατη την οικειοθελή 
αναχώρηση·
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Or. en

Τροπολογία 103
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
το οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρατείνουν, εφόσον απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις κάθε περίπτωσης· τονίζει ότι 
ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης ενδέχεται να 
παρεμποδίσει ή και να καταστήσει 
αδύνατη την οικειοθελή αναχώρηση·

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας, η απόφαση 
επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
τουλάχιστον 30 ημερών, το οποίο τα 
κράτη μέλη οφείλουν να παρατείνουν, 
εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης· 
τονίζει ότι ένα σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης 
ενδέχεται να παρεμποδίσει ή και να 
καταστήσει αδύνατη την οικειοθελή 
αναχώρηση·

Or. en

Τροπολογία 104
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. τονίζει, ωστόσο, ότι εάν τα κράτη 
μέλη διαπιστώσουν, βάσει μεμονωμένης 
αξιολόγησης, ότι ο οικειοθελής 
χαρακτήρας της αναχώρησης θέτει σε 
κίνδυνο την εφαρμογή της απόφασης 
επιστροφής, τα κράτη μέλη έχουν την 
ευκαιρία να παραχωρήσουν μικρότερο 
χρονικό διάστημα για την οικειοθελή 
αναχώρηση ή να μην την εφαρμόσουν 
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σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 
της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 105
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει ότι δεν ακολουθείται 
κάθε απόφαση επιστροφής από ταχείες 
διαδικασίες επιστροφής και επανεισδοχής 
λόγω πρακτικών και νομικών εμποδίων 
και σημειώνει με ανησυχία ότι αυτό 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές πιέσεις, 
όχι μόνο στις τοπικές εγκαταστάσεις, 
αλλά και στα εμπλεκόμενα πρόσωπα·

Or. en

Τροπολογία 106
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. χαιρετίζει τις διατάξεις, σε πολλά 
κράτη μέλη, οι οποίες επιτρέπουν να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι επιμέρους 
περιστάσεις για τη χορήγηση παράτασης 
του χρονικού διαστήματος για την 
οικειοθελή αναχώρηση·

Or. en

Τροπολογία 107
Tineke Strik
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
ακούσιες αρνητικές συνέπειες των 
διατάξεων που απαιτούν οι 
επαναπατριζόμενοι να πρέπει να 
ζητήσουν ένα χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης, αντί το 
χρονικό διάστημα αυτό να χορηγείται από 
τις αρμόδιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 108
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. υπενθυμίζει ότι, σε περιπτώσεις 
όπου η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη 
να αναβάλουν την απομάκρυνση, όπως 
όταν θα συνιστούσε παραβίαση της 
αρχής της μη επαναπροώθησης, το 
άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν 
στα συγκεκριμένα πρόσωπα γραπτή 
επιβεβαίωση ότι η απόφαση επιστροφής 
δεν θα εφαρμοστεί προσωρινά·

Or. en

Τροπολογία 109
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να οδηγήσει 
τα κράτη μέλη στη συχνή μη χορήγηση 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης· υπενθυμίζει ότι η άρση του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης οδηγεί επίσης στην επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία ενδέχεται 
να υπονομεύσει περαιτέρω των 
οικειοθελή αναχώρηση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 110
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να οδηγήσει 
τα κράτη μέλη στη συχνή μη χορήγηση 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης· υπενθυμίζει ότι η άρση του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης οδηγεί επίσης στην επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία ενδέχεται 
να υπονομεύσει περαιτέρω των 
οικειοθελή αναχώρηση·

7. τονίζει ότι, εάν υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής, εάν μια αίτηση για νόμιμη 
διαμονή έχει απορριφθεί ως προδήλως 
αβάσιμη ή δόλια ή εάν το συγκεκριμένο 
πρόσωπο συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια, τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
χορηγήσουν χρονικό διάστημα 
οικειοθελούς αναχώρησης, ή μπορούν να 
χορηγήσουν χρονικό διάστημα μικρότερο 
των επτά ημερών·

Or. en

Τροπολογία 111
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να οδηγήσει 
τα κράτη μέλη στη συχνή μη χορήγηση 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης· υπενθυμίζει ότι η άρση του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης οδηγεί επίσης στην επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία ενδέχεται 
να υπονομεύσει περαιτέρω των 
οικειοθελή αναχώρηση·

7. τονίζει ότι εναπόκειται στα κράτη 
μέλη το δικαίωμα να καθορίσουν αν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής και, 
επομένως, να αποφασίσουν τη μη 
χορήγηση χρονικού διαστήματος 
οικειοθελούς αναχώρησης·

Or. it

Τροπολογία 112
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να οδηγήσει 
τα κράτη μέλη στη συχνή μη χορήγηση 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης· υπενθυμίζει ότι η άρση του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης οδηγεί επίσης στην επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία ενδέχεται 
να υπονομεύσει περαιτέρω των οικειοθελή 
αναχώρηση·

7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να οδηγήσει 
τα κράτη μέλη στη μη χορήγηση χρονικού 
διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης· 
υπενθυμίζει ότι η άρση του χρονικού 
διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης 
οδηγεί επίσης στην επιβολή απαγόρευσης 
εισόδου, η οποία ενδέχεται να υπονομεύσει 
περαιτέρω των οικειοθελή αναχώρηση· 
τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
εφαρμογής του ισχύοντος νομικού 
πλαισίου, προκειμένου να επιταχυνθούν οι 
επιτυχείς οικειοθελείς επιστροφές·

Or. en

Τροπολογία 113
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να οδηγήσει 
τα κράτη μέλη στη συχνή μη χορήγηση 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης· υπενθυμίζει ότι η άρση του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης οδηγεί επίσης στην επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία ενδέχεται 
να υπονομεύσει περαιτέρω των 
οικειοθελή αναχώρηση·

7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να 
διευκολύνει την εκτέλεση της 
υποχρέωσης των ατόμων που πρέπει να 
απομακρυνθούν για συνεργασία με τις 
αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 114
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να οδηγήσει 
τα κράτη μέλη στη συχνή μη χορήγηση 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης· υπενθυμίζει ότι η άρση του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης οδηγεί επίσης στην επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία ενδέχεται 
να υπονομεύσει περαιτέρω των οικειοθελή 
αναχώρηση·

7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να οδηγήσει 
τα κράτη μέλη στη συχνή μη χορήγηση 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης· υπενθυμίζει την ανάγκη για 
έναν κλειστό και εξαντλητικό κατάλογο 
κριτηρίων για τον αυστηρό ορισμό του 
κινδύνου διαφυγής· υπενθυμίζει ότι η 
άρση του χρονικού διαστήματος 
οικειοθελούς αναχώρησης οδηγεί επίσης 
στην επιβολή απαγόρευσης εισόδου, η 
οποία ενδέχεται να υπονομεύσει περαιτέρω 
των οικειοθελή αναχώρηση·

Or. en

Τροπολογία 115
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να οδηγήσει 
τα κράτη μέλη στη συχνή μη χορήγηση 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης· υπενθυμίζει ότι η άρση του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης οδηγεί επίσης στην επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία ενδέχεται 
να υπονομεύσει περαιτέρω των 
οικειοθελή αναχώρηση·

7. τονίζει ότι ένας ευρύς ορισμός του 
κινδύνου διαφυγής ενδέχεται να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να διαχειριστούν 
αποτελεσματικότερα τις επιστροφές· 
υπενθυμίζει ότι η άρση του χρονικού 
διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης 
οδηγεί επίσης στην επιβολή απαγόρευσης 
εισόδου·

Or. en

Τροπολογία 116
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
συνεργασίας σε ζητήματα επιστροφής 
μεταξύ των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της εφαρμογής της 
οδηγίας 2001/40/ΕΚ για την αμοιβαία 
αναγνώριση των αποφάσεων απέλασης 
υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις 
εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης, 
μεταξύ άλλων και σε επιχειρησιακά 
ζητήματα, από τους οικείους 
οργανισμούς της Ένωσης· τονίζει την 
ανάγκη αύξησης της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών και του Frontex·

Or. en
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Τροπολογία 117
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικών 
ορισμών και ερμηνειών σχετικά με τον 
κίνδυνο διαφυγής και τη χρήση μέσων 
κράτησης σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι 
παράτυποι μετανάστες διαφεύγουν ή 
συμμετέχουν σε διαταρακτικές κινήσεις·

Or. pl

Τροπολογία 118
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. σημειώνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν κανονισμούς που ακυρώνουν 
τις αποφάσεις επιστροφής έπειτα από ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα και πιστεύει 
ότι τέτοιες αποφάσεις υπονομεύουν τους 
στόχους της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 119
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. τονίζει ότι οι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι δεν θα πρέπει να επιστρέφουν 
ποτέ, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι 
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είναι προς το συμφέρον του παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 120
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
παροχής μεμονωμένης διαχείρισης και 
βοήθειας ανά περίπτωση, 
προσαρμοσμένων στις ατομικές 
περιστάσεις και προοπτικές του 
επαναπατριζόμενου κατά την 
υποβοηθούμενη οικειοθελή επιστροφή σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας, με 
ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους 
ανηλίκους·

Or. en

Τροπολογία 121
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας·

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας, τονίζει τη σημασία αυτές οι 
πληροφορίες να είναι προσβάσιμες στα 
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συγκεκριμένα πρόσωπα, και ιδίως σε 
γλώσσα που κατανοούν· εκφράζει 
προβληματισμούς σχετικά με τη συχνή 
έλλειψη επαρκών λεπτομερειών και 
επαρκούς αιτιολόγησης στις αποφάσεις 
επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 122
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας·

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας· θεωρεί ότι τα ασυνόδευτα 
παιδιά δεν θα πρέπει να επιστρέφουν και 
ότι τα παιδιά θα πρέπει να 
ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τα 
μέσα έννομης προστασίας τους με τρόπο 
φιλικό για τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 123
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 

8. τονίζει ότι η οδηγία απαιτεί οι 
αποφάσεις επιστροφής και απαγόρευσης 
εισόδου και οι αποφάσεις όσον αφορά την 
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είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας·

απομάκρυνση να είναι εξατομικευμένες, 
σαφώς δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 124
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας·

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου θα 
πρέπει να είναι γρήγορες και 
αποτελεσματικές·

Or. en

Τροπολογία 125
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση μπορούν να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·
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σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 126
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Miriam 
Dalli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας·

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας, σε γλώσσα που κατανοεί το 
συγκεκριμένο πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 127
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 

8. τονίζει ότι οι αποφάσεις 
επιστροφής και απαγόρευσης εισόδου όσον 
αφορά την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι εξατομικευμένες, σαφώς 
δικαιολογημένες με νομικούς και 
πραγματικούς λόγους, να εκδίδονται 
γραπτώς και να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
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προστασίας· προστασίας και τις σχετικές προθεσμίες·

Or. bg

Τροπολογία 128
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. σημειώνει ότι οι διμερείς 
συμφωνίες επανεισδοχής που 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφος 3 της οδηγίας δεν 
παρέχουν επαρκείς διαδικαστικές 
εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
ενημέρωσης του συγκεκριμένου 
προσώπου σχετικά με ένα μεμονωμένο 
μέτρο και με τα διαθέσιμα και 
πραγματικά μέσα έννομης προστασίας· 
εκφράζει τη λύπη του για την 
επαναλαμβανόμενη πρακτική ορισμένων 
κρατών μελών να εξακολουθούν να 
εφαρμόζουν άλλες διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής με άλλο κράτος μέλος ή με 
τρίτη χώρα αντί να εφαρμόζουν το άρθρο 
6 παράγραφος 1 της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 129
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. υπενθυμίζει ότι η αρχή της μη 
επαναπροώθησης είναι δεσμευτική για τα 
κράτη μέλη σε κάθε περίπτωση, ακόμη 
και για διαδικασίες επιστροφής που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
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οδηγίας για την επιστροφή·

Or. en

Τροπολογία 130
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. επισημαίνει ότι η δυνατότητα που 
προσφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α) να μην εφαρμόζεται η οδηγία 
σε υπηκόους τρίτων χωρών που 
υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου 
δημιουργεί παράλληλα καθεστώτα που 
δεν προσφέρουν τις ίδιες διαδικαστικές 
εγγυήσεις με αυτές που προβλέπει η 
οδηγία και μπορεί να οδηγήσει σε πολλές 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 131
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 



PE655.606v01-00 68/127 AM\1209758EL.docx

EL

ενδέχεται να μειώνει την προστασία και να 
αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση·

ενδέχεται να μειώνει την προστασία και να 
αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι οι περισσότερες 
χώρες προσπαθούν να επιβάλουν 
επιστροφές μόνο σε περίπτωση 
επικείμενου κινδύνου για τη δημόσια 
τάξη· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία συχνά 
εξαντλείται ή επαναλαμβάνεται συνεχώς 
έως ότου τελικά να παρασχεθεί άδεια 
διαμονής·σημειώνει ότι παιδιά 
συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των εν 
εξελίξει διαδικασιών και στη συνέχεια 
χρησιμοποιούνται για την επίκληση 
ανθρωπιστικών λόγων για τη λήψη 
άδειας διαμονής.

Or. nl

Τροπολογία 132
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και 
να αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση·

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 133
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και 
να αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση·

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή·

Or. en

Τροπολογία 134
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και να 
αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση·

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης, άλλων παραβιάσεων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων ή επειδή 
συντρέχουν λόγοι υγείας που δεν 
επιτρέπουν την εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής χωρίς να δημιουργείται 
αυξημένος κίνδυνος· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και να 
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αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση· καλεί 
τα κράτη μέλη να χορηγούν αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία 135
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και να 
αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση·

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και να 
αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση· τονίζει 
ότι το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού θα 
πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα 
όλων των αποφάσεων που αφορούν τα 
παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των 
εκκρεμών αποφάσεων σχετικά με την 
επιστροφή·

Or. en

Τροπολογία 136
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και να 
αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση·

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και να 
αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση· το 
αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα είναι 
αναγκαίο για την εναρμόνιση των 
πρακτικών και τη διασφάλιση της μη 
επιστροφής των ατόμων πριν από την 
τελική απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 137
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και 
να αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση·

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
επανεξέταση απόφασης σχετικά με την 
επιστροφή· υπογραμμίζει την ανάγκη 
διασφάλισης του εν λόγω ανασταλτικού 
αποτελέσματος σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει κίνδυνος επαναπροώθησης·

Or. en
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Τροπολογία 138
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και 
να αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση·

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία 139
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω 
ανασταλτικού αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
επαναπροώθησης· σημειώνει ότι, στις 
περισσότερες χώρες, η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής δεν έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που 
ενδέχεται να μειώνει την προστασία και 
να αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση·

9. επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπει 
την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης 
της απομάκρυνσης, όταν εκκρεμεί 
απόφαση σχετικά με την επιστροφή· 
υπογραμμίζει ότι το εν λόγω ανασταλτικό 
αποτέλεσμα μπορεί να υπονομεύσει την 
αποτελεσματικότητα των επιστροφών· 
σημειώνει ότι, στις περισσότερες χώρες, η 
προσφυγή κατά απόφασης επιστροφής δεν 
έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα, 
γεγονός που ενδέχεται να διευκολύνει την 
εκτέλεση των διαδικασιών επιστροφής·
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Or. fr

Τροπολογία 140
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να 
συμβάλει στην πρόληψη της 
παρατεταμένης άτυπης διαμονής και να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων και τη συνεισφορά τους στην 
κοινωνία·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 

διαγράφεται
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μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να 
συμβάλει στην πρόληψη της 
παρατεταμένης άτυπης διαμονής και να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων και τη συνεισφορά τους στην 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 142
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να 
συμβάλει στην πρόληψη της 
παρατεταμένης άτυπης διαμονής και να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων και τη συνεισφορά τους στην 
κοινωνία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 143
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 10. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
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περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να 
συμβάλει στην πρόληψη της 
παρατεταμένης άτυπης διαμονής και να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων και τη συνεισφορά τους στην 
κοινωνία·

κάνουν περιορισμένη και έκτακτη 
προσφυγή στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της 
οδηγίας, με βάση την αξιολόγηση των 
μεμονωμένων περιπτώσεων·

Or. it

Τροπολογία 144
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να 
συμβάλει στην πρόληψη της 
παρατεταμένης άτυπης διαμονής και να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων και τη συνεισφορά τους στην 
κοινωνία·

10. σημειώνει την περιορισμένη χρήση 
του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 
από τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι δεν 
συμβάλλει σε μια μακροπρόθεσμη λύση 
στην παράνομη μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 145
Tineke Strik



PE655.606v01-00 76/127 AM\1209758EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να συμβάλει 
στην πρόληψη της παρατεταμένης άτυπης 
διαμονής και να διευκολύνει την κοινωνική 
ένταξη των ατόμων και τη συνεισφορά 
τους στην κοινωνία·

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή, γεγονός που συχνά δεν 
επιτρέπει στους μετανάστες για τους 
οποίους δεν έχει εκδοθεί απόφαση 
επιστροφής να έχουν πρόσβαση στα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, 
εκπαίδευση και δικαιοσύνη· υπογραμμίζει 
ότι η χορήγηση αδειών διαμονής σε άτομα 
που δεν μπορούν να επιστρέψουν στη 
χώρα καταγωγής τους θα μπορούσε να 
συμβάλει στην πρόληψη της 
παρατεταμένης άτυπης διαμονής και να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων και τη συνεισφορά τους στην 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 146
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
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επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να συμβάλει 
στην πρόληψη της παρατεταμένης άτυπης 
διαμονής και να διευκολύνει την κοινωνική 
ένταξη των ατόμων και τη συνεισφορά 
τους στην κοινωνία·

επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να συμβάλει 
στην πρόληψη της παρατεταμένης άτυπης 
διαμονής και να διευκολύνει την κοινωνική 
ένταξη των ατόμων και τη συνεισφορά 
τους στην κοινωνία· σημειώνει ότι αυτό 
θα βοηθούσε επίσης να ξεπεραστεί η 
κατάσταση διοικητικής αβεβαιότητας 
στην οποία έχουν βρεθεί τα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 147
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να συμβάλει 
στην πρόληψη της παρατεταμένης άτυπης 
διαμονής και να διευκολύνει την κοινωνική 
ένταξη των ατόμων και τη συνεισφορά 
τους στην κοινωνία·

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή, ιδίως σε περιπτώσεις μη 
επαναπροώθησης που αφορούν ευάλωτα 
άτομα και ομάδες· υπογραμμίζει ότι η 
χορήγηση αδειών διαμονής σε άτομα που 
δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να 
συμβάλει στην πρόληψη της 
παρατεταμένης άτυπης διαμονής και να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων και τη συνεισφορά τους στην 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 148
Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να συμβάλει 
στην πρόληψη της παρατεταμένης άτυπης 
διαμονής και να διευκολύνει την κοινωνική 
ένταξη των ατόμων και τη συνεισφορά 
τους στην κοινωνία·

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να συμβάλει 
στην πρόληψη της παρατεταμένης άτυπης 
διαμονής, να μειώσει την εργασιακή 
εκμετάλλευση και να διευκολύνει την 
κοινωνική ένταξη των ατόμων και τη 
συνεισφορά τους στην κοινωνία· καλεί τα 
κράτη μέλη να επεκτείνουν τη χρήση του 
άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 149
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να 
συμβάλει στην πρόληψη της 
παρατεταμένης άτυπης διαμονής και να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 

10. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν 
αυτόνομη άδεια διαμονής σε υπήκοο 
τρίτης χώρας που διαμένει παράτυπα στο 
έδαφός τους· τονίζει τη σημασία της 
επιτυχούς εξάντλησης των επιλογών που 
προβλέπονται στην οδηγία για την 
επιβολή αποφάσεων επιστροφής, 
επισημαίνοντας την οικειοθελή 
επιστροφή· σημειώνει ωστόσο μετά λύπης 
του την περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας όταν έχει 
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ατόμων και τη συνεισφορά τους στην 
κοινωνία·

αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή·

Or. en

Τροπολογία 150
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να συμβάλει 
στην πρόληψη της παρατεταμένης 
άτυπης διαμονής και να διευκολύνει την 
κοινωνική ένταξη των ατόμων και τη 
συνεισφορά τους στην κοινωνία·

10. υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους, όπως επιτρέπεται από το 
άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας, 
μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της 
παρατεταμένης άτυπης διαμονής και να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων και τη συνεισφορά τους στην 
κοινωνία· ταυτόχρονα, απαιτείται 
συντονισμός εντός της Ένωσης για την 
αποφυγή παραγόντων έλξης και μη 
εξουσιοδοτημένων δευτερογενών 
κινήσεων·

Or. en

Τροπολογία 151
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 

10. σημειώνει μετά λύπης του την 
περιορισμένη χρήση του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της οδηγίας· εκφράζει την 
ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη δεν 
εκδίδουν προσωρινή άδεια διαμονής όταν 
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
επιστροφή· υπογραμμίζει ότι η 
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αδειών διαμονής σε άτομα που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους θα μπορούσε να συμβάλει 
στην πρόληψη της παρατεταμένης άτυπης 
διαμονής και να διευκολύνει την κοινωνική 
ένταξη των ατόμων και τη συνεισφορά 
τους στην κοινωνία·

διευκόλυνση της χορήγησης αδειών 
διαμονής σε άτομα που δεν μπορούν να 
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους θα 
μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη της 
παρατεταμένης άτυπης διαμονής και να 
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 
ατόμων και τη συνεισφορά τους στην 
κοινωνία·

Or. bg

Τροπολογία 152
Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López 
Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. σημειώνει ότι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας παρεμποδίζεται 
από την έλλειψη πρόσβασης σε νομική 
συνδρομή και διερμηνείς λόγω 
περιορισμένης ικανότητας και 
χρηματοδότησης· θεωρεί ότι θα πρέπει 
να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για 
την παροχή νομικής συνδρομής, και 
ιδίως χρηματοδότηση για επαγγελματίες 
της κοινωνίας των πολιτών που 
προσφέρουν νομική συνδρομή·

Or. en

Τροπολογία 153
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για 
το γεγονός ότι μόλις καταστεί δυνατή η 
ασφαλής επιστροφή, τα περισσότερα 
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κράτη μέλη συχνά δεν αντικαθιστούν τις 
άδειες προσωρινής διαμονής με 
υποχρεωτικές εντολές επιστροφής· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
ως εκ τούτου, η άδεια προσωρινής 
παραμονής εξομοιώνεται, εκ των 
πραγμάτων, με μια μόνιμη άδεια 
διαμονής·

Or. nl

Τροπολογία 154
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. σημειώνει τις σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά το δικαίωμα προσφυγής, ιδίως 
όσον αφορά το όργανο προσφυγής και τις 
προθεσμίες προσφυγής· τονίζει την 
ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος 
πραγματικής προσφυγής, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
κατάλληλων και προσβάσιμων 
πληροφοριών και νομικής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 155
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. σημειώνει μετά λύπης του ότι η 
χρήση του άρθρου 6 παράγραφος 4 από 
ορισμένα κράτη μέλη οδηγεί στη 
χορήγηση αδειών μόνιμης διαμονής, 
ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι λόγοι 
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που εμποδίζουν την επιστροφή είναι 
προσωρινοί·

Or. en

Τροπολογία 156
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία τη 
γενικευμένη αυτόματη επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται 
παράλληλα με την οικειοθελή 
αναχώρηση· τονίζει ότι η προσέγγιση 
αυτή ενέχει τον κίνδυνο μείωσης των 
κινήτρων για τη συμμόρφωση με την 
απόφαση επιστροφής·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 157
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία τη 
γενικευμένη αυτόματη επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται 
παράλληλα με την οικειοθελή 
αναχώρηση· τονίζει ότι η προσέγγιση 
αυτή ενέχει τον κίνδυνο μείωσης των 
κινήτρων για τη συμμόρφωση με την 
απόφαση επιστροφής·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 158
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία τη 
γενικευμένη αυτόματη επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται 
παράλληλα με την οικειοθελή αναχώρηση· 
τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή ενέχει τον 
κίνδυνο μείωσης των κινήτρων για τη 
συμμόρφωση με την απόφαση επιστροφής·

11. σημειώνει με ανησυχία τη 
γενικευμένη αυτόματη επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται 
παράλληλα με την οικειοθελή αναχώρηση· 
τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή ενέχει τον 
κίνδυνο μείωσης των κινήτρων για τη 
συμμόρφωση με την απόφαση επιστροφής· 
καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν 
με την υποχρέωση της οδηγίας να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάκλησης ή 
αναστολής της απαγόρευσης σε 
περιπτώσεις όπου ένας υπήκοος τρίτης 
χώρας μπορεί να αποδείξει ότι έχει 
εγκαταλείψει το έδαφος ενός κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 159
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία τη 
γενικευμένη αυτόματη επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται 
παράλληλα με την οικειοθελή αναχώρηση· 
τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή ενέχει τον 
κίνδυνο μείωσης των κινήτρων για τη 
συμμόρφωση με την απόφαση 
επιστροφής·

11. χαιρετίζει τη γενικευμένη 
αυτόματη επιβολή απαγόρευσης εισόδου, η 
οποία, σε ορισμένα κράτη μέλη, 
εφαρμόζεται παράλληλα με την οικειοθελή 
αναχώρηση·
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Or. en

Τροπολογία 160
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία τη 
γενικευμένη αυτόματη επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται 
παράλληλα με την οικειοθελή αναχώρηση· 
τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή ενέχει τον 
κίνδυνο μείωσης των κινήτρων για τη 
συμμόρφωση με την απόφαση 
επιστροφής·

11. χαιρετίζει τη γενικευμένη 
αυτόματη επιβολή απαγόρευσης εισόδου, η 
οποία, σε ορισμένα κράτη μέλη, 
εφαρμόζεται παράλληλα με την οικειοθελή 
αναχώρηση·

Or. en

Τροπολογία 161
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία τη 
γενικευμένη αυτόματη επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται 
παράλληλα με την οικειοθελή αναχώρηση· 
τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή ενέχει τον 
κίνδυνο μείωσης των κινήτρων για τη 
συμμόρφωση με την απόφαση επιστροφής·

11. σημειώνει με ανησυχία τη 
γενικευμένη αυτόματη επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται 
παράλληλα με την οικειοθελή αναχώρηση· 
τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή ενέχει τον 
κίνδυνο μείωσης των κινήτρων για τη 
συμμόρφωση με την απόφαση επιστροφής 
και προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο επανεξέτασης 
αυτής της πρακτικής·

Or. en
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Τροπολογία 162
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία τη 
γενικευμένη αυτόματη επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται 
παράλληλα με την οικειοθελή αναχώρηση· 
τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή ενέχει τον 
κίνδυνο μείωσης των κινήτρων για τη 
συμμόρφωση με την απόφαση επιστροφής·

11. θεωρεί ότι οι απαγορεύσεις 
εισόδου, οι οποίες, σε ορισμένα κράτη 
μέλη, εφαρμόζονται συχνά παράλληλα με 
την οικειοθελή αναχώρηση, θα έπρεπε 
μάλλον να εφαρμόζονται παράλληλα με 
τις αποφάσεις αναγκαστικής επιστροφής, 
με σκοπό τη μείωση των κινήτρων για τη 
μη συμμόρφωση με την απόφαση 
επιστροφής·

Or. it

Τροπολογία 163
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία τη 
γενικευμένη αυτόματη επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, η οποία, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται 
παράλληλα με την οικειοθελή αναχώρηση· 
τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή ενέχει τον 
κίνδυνο μείωσης των κινήτρων για τη 
συμμόρφωση με την απόφαση 
επιστροφής·

11. χαιρετίζει τη γενικευμένη 
αυτόματη επιβολή απαγόρευσης εισόδου, η 
οποία, σε ορισμένα κράτη μέλη, 
εφαρμόζεται παράλληλα με την οικειοθελή 
αναχώρηση· τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή 
επιτρέπει τη βέλτιστη καταπολέμηση της 
παράτυπης μετανάστευσης και την 
προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 164
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
επιβολή απαγορεύσεων εισόδου είναι 
απαραίτητη προκειμένου να σταματήσει 
ένα γαϊτανάκι αιτήσεων, αρνήσεων 
εισόδου και εντολών για εγκατάλειψη της 
επικράτειας στα διάφορα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι αυτό οδηγεί σε τεράστια 
διοικητική επιβάρυνση για τα εν λόγω 
κράτη μέλη και διαιωνίζει την 
ανασφάλεια δικαίου των συγκεκριμένων 
ατόμων· θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα 
άτομα δεν ενθαρρύνονται συνεπώς να 
χτίσουν ένα μέλλον στη χώρα καταγωγής 
τους·

Or. nl

Τροπολογία 165
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. σημειώνει ότι η κατάσταση ενός 
ατόμου μπορεί να μεταβληθεί κατά τη 
διάρκεια της περιόδου που επιβάλλεται 
από την απαγόρευση εισόδου και ότι ένα 
άτομο ενδέχεται να αντιμετωπίσει 
κίνδυνο δίωξης στη χώρα στην οποία έχει 
επιστραφεί ενώ δεν μπορεί να εισέλθει 
στην Ένωση λόγω της ύπαρξης 
απαγόρευσης εισόδου· καλεί τα κράτη 
μέλη να αίρουν την απαγόρευση εισόδου 
για ανθρωπιστικούς λόγους σε τέτοιες 
περιπτώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 166
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. επαναλαμβάνει ότι, δεδομένης της 
τυπικά μη τιμωρητικής φύσης των 
μέτρων επιστροφής, η απαγόρευση 
εισόδου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως γενικό τιμωρητικό μέτρο, αλλά θα 
πρέπει αντίθετα να υπόκειται σε 
μεμονωμένη αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 167
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. θεωρεί ότι η επιβολή 
μακροχρόνιων απαγορεύσεων εισόδου 
συνιστά αναμφισβήτητα τιμωρητικό 
μέτρο και συμβάλλει σε μια λογική 
ποινικοποίησης της μετανάστευσης· 
καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
προσβάσιμες διαδικασίες για την 
υποβολή αιτημάτων άρσης της 
απαγόρευσης εισόδου, οι οποίες να 
διασφαλίζουν τη μεμονωμένη αξιολόγησή 
τους, λαμβανομένων δεόντως υπόψη του 
υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού, του 
δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή και 
της αρχής της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 168
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Fabienne 
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Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, μολονότι η απειλή της 
επιβολής απαγόρευσης εισόδου μπορεί να 
λειτουργήσει ως κίνητρο για την 
αναχώρηση από μια χώρα εντός του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης, η πραγματική επιβολή της 
μειώνει το κίνητρο για τη συμμόρφωση με 
την απόφαση επιστροφής και ενδέχεται να 
αυξήσει τον κίνδυνο διαφυγής·

12. σημειώνει ότι, μολονότι η απειλή 
της επιβολής απαγόρευσης εισόδου μπορεί 
να λειτουργήσει ως κίνητρο για την 
αναχώρηση από μια χώρα εντός του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης, η επιβολή της μπορεί να 
μειώσει το κίνητρο για τη συμμόρφωση με 
την απόφαση επιστροφής και ενδέχεται να 
αυξήσει τον κίνδυνο διαφυγής· καλεί τα 
κράτη μέλη να καθορίζουν τον χρόνο 
επιβολής της απαγόρευσης εισόδου με 
γνώμονα την επιτυχή εφαρμογή της 
απόφασης επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 169
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, μολονότι η απειλή της 
επιβολής απαγόρευσης εισόδου μπορεί να 
λειτουργήσει ως κίνητρο για την 
αναχώρηση από μια χώρα εντός του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης, η πραγματική επιβολή της 
μειώνει το κίνητρο για τη συμμόρφωση 
με την απόφαση επιστροφής και 
ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο 
διαφυγής·

12. τονίζει ότι η απειλή της επιβολής 
απαγόρευσης εισόδου αποτελεί κίνητρο 
για την αναχώρηση από μια χώρα εντός 
του χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης·

Or. en
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Τροπολογία 170
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, μολονότι η απειλή της 
επιβολής απαγόρευσης εισόδου μπορεί να 
λειτουργήσει ως κίνητρο για την 
αναχώρηση από μια χώρα εντός του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης, η πραγματική επιβολή της 
μειώνει το κίνητρο για τη συμμόρφωση 
με την απόφαση επιστροφής και 
ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο 
διαφυγής·

12. τονίζει ότι η οδηγία έχει κανόνες 
που επιτρέπουν την άρση των 
απαγορεύσεων εισόδου και καλεί τα 
κράτη μέλη να τους χρησιμοποιούν όταν 
είναι απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 171
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, μολονότι η απειλή της 
επιβολής απαγόρευσης εισόδου μπορεί να 
λειτουργήσει ως κίνητρο για την 
αναχώρηση από μια χώρα εντός του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης, η πραγματική επιβολή της 
μειώνει το κίνητρο για τη συμμόρφωση 
με την απόφαση επιστροφής και 
ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο 
διαφυγής·

12. τονίζει ότι η απειλή της επιβολής 
απαγόρευσης εισόδου λειτουργεί ως 
αποτελεσματικό κίνητρο για την 
αναχώρηση από μια χώρα εντός του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 172
Nadine Morano
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, μολονότι η απειλή της 
επιβολής απαγόρευσης εισόδου μπορεί να 
λειτουργήσει ως κίνητρο για την 
αναχώρηση από μια χώρα εντός του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης, η πραγματική επιβολή της 
μειώνει το κίνητρο για τη συμμόρφωση 
με την απόφαση επιστροφής και 
ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο 
διαφυγής·

12. τονίζει ότι η απειλή της επιβολής 
απαγόρευσης εισόδου συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της παράτυπης 
μετανάστευσης και επιτρέπει την 
προάσπιση της ακεραιότητας των 
ευρωπαϊκών συνόρων και των νόμων της 
Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης·

Or. fr

Τροπολογία 173
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι, μολονότι η απειλή της 
επιβολής απαγόρευσης εισόδου μπορεί να 
λειτουργήσει ως κίνητρο για την 
αναχώρηση από μια χώρα εντός του 
χρονικού διαστήματος οικειοθελούς 
αναχώρησης, η πραγματική επιβολή της 
μειώνει το κίνητρο για τη συμμόρφωση 
με την απόφαση επιστροφής και ενδέχεται 
να αυξήσει τον κίνδυνο διαφυγής·

12. τονίζει ότι, η απειλή της επιβολής 
απαγόρευσης εισόδου μπορεί να 
λειτουργήσει ως κίνητρο για την 
αναχώρηση από μια χώρα εντός του 
καθορισμένου χρονικού διαστήματος· η 
πραγματική επιβολή της πρέπει να 
συνδέεται με την απόφαση αναγκαστικής 
επιστροφής, με σκοπό τη μείωση του 
κινδύνου διαφυγής·

Or. it

Τροπολογία 174
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. αναγνωρίζει ότι η επιβολή 
απαγορεύσεων εισόδου μαζί με εντολές 
εγκατάλειψης της επικράτειας αποτελούν 
απαραίτητη διττή προσέγγιση· 
αναγνωρίζει περαιτέρω ότι, αν κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να αποθαρρύνει τα 
συγκεκριμένα άτομα να επαναπατριστούν 
εθελοντικά, η αναγκαστική επιστροφή 
τους θα ήταν σύμφωνη με το άρθρο 16 
της οδηγίας 2008/115/ΕΚ της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008·

Or. nl

Τροπολογία 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Philippe Olivier, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις 
εισόδου έχουν ιδιαίτερα δυσανάλογες 
επιπτώσεις για τις οικογένειες και τα 
παιδιά· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δυνατότητα που εισήγαγαν ορισμένα 
κράτη μέλη να εξαιρούν τα παιδιά από 
την επιβολή απαγόρευσης εισόδου, αλλά 
τονίζει ότι το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως 
υπόψη και κατά τη λήψη απόφασης 
σχετικά με την απαγόρευση εισόδου των 
γονέων του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 176
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις 
εισόδου έχουν ιδιαίτερα δυσανάλογες 
επιπτώσεις για τις οικογένειες και τα 
παιδιά· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δυνατότητα που εισήγαγαν ορισμένα 
κράτη μέλη να εξαιρούν τα παιδιά από 
την επιβολή απαγόρευσης εισόδου, αλλά 
τονίζει ότι το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως 
υπόψη και κατά τη λήψη απόφασης 
σχετικά με την απαγόρευση εισόδου των 
γονέων του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις εισόδου 
έχουν ιδιαίτερα δυσανάλογες επιπτώσεις 
για τις οικογένειες και τα παιδιά· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα 
που εισήγαγαν ορισμένα κράτη μέλη να 
εξαιρούν τα παιδιά από την επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, αλλά τονίζει ότι το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη και κατά τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την 
απαγόρευση εισόδου των γονέων του·

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις εισόδου 
έχουν ιδιαίτερα δυσανάλογες επιπτώσεις 
για τις οικογένειες και τα παιδιά· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα 
που εισήγαγαν ορισμένα κράτη μέλη να 
εξαιρούν τα παιδιά από την επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, αλλά τονίζει ότι το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη και κατά τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την 
απαγόρευση εισόδου των γονέων του· 
καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται το 
δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και να 
μην εκδίδουν απαγορεύσεις εισόδου σε 
περιπτώσεις όπου ένα μέλος της 
οικογένειας διαμένει νόμιμα στην Ένωση, 
αλλά να διευκολύνουν την επανένωση 
αυτής της οικογένειας σύμφωνα με την 
οδηγία για την οικογενειακή επανένωση, 
σε περιπτώσεις όπου οι επιστροφές δεν 
θα μπορούσαν να αποτραπούν·
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Or. en

Τροπολογία 178
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις εισόδου 
έχουν ιδιαίτερα δυσανάλογες επιπτώσεις 
για τις οικογένειες και τα παιδιά· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δυνατότητα που εισήγαγαν ορισμένα 
κράτη μέλη να εξαιρούν τα παιδιά από 
την επιβολή απαγόρευσης εισόδου, αλλά 
τονίζει ότι το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως 
υπόψη και κατά τη λήψη απόφασης 
σχετικά με την απαγόρευση εισόδου των 
γονέων του·

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις εισόδου 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, ανεξάρτητα από 
το προφίλ των ατόμων ή των ομάδων 
ατόμων για τα οποία ισχύουν·

Or. fr

Τροπολογία 179
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις 
εισόδου έχουν ιδιαίτερα δυσανάλογες 
επιπτώσεις για τις οικογένειες και τα 
παιδιά· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δυνατότητα που εισήγαγαν ορισμένα 
κράτη μέλη να εξαιρούν τα παιδιά από 
την επιβολή απαγόρευσης εισόδου, αλλά 
τονίζει ότι το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως 
υπόψη και κατά τη λήψη απόφασης 
σχετικά με την απαγόρευση εισόδου των 
γονέων του·

13. τονίζει ότι το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, 
με βάση μια προσεκτική αξιολόγηση της 
εκάστοτε περίπτωσης, κατά τη λήψη 
απόφασης σχετικά με την απαγόρευση 
εισόδου των γονέων του·
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Or. it

Τροπολογία 180
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις εισόδου 
έχουν ιδιαίτερα δυσανάλογες επιπτώσεις 
για τις οικογένειες και τα παιδιά· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα 
που εισήγαγαν ορισμένα κράτη μέλη να 
εξαιρούν τα παιδιά από την επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, αλλά τονίζει ότι το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη και κατά τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την 
απαγόρευση εισόδου των γονέων του·

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις εισόδου 
έχουν ιδιαίτερα δυσανάλογες επιπτώσεις 
για τις οικογένειες και τα παιδιά· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα 
που εισήγαγαν ορισμένα κράτη μέλη να 
εξαιρούν τα παιδιά από την επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου και ενθαρρύνει τα 
άλλα να υιοθετήσουν παρόμοιες 
πολιτικές, αλλά τονίζει ότι το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού πρέπει να 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη και κατά τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την 
απαγόρευση εισόδου των γονέων του·

Or. en

Τροπολογία 181
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις εισόδου 
έχουν ιδιαίτερα δυσανάλογες επιπτώσεις 
για τις οικογένειες και τα παιδιά· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα 
που εισήγαγαν ορισμένα κράτη μέλη να 
εξαιρούν τα παιδιά από την επιβολή 
απαγόρευσης εισόδου, αλλά τονίζει ότι το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη και κατά τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την 
απαγόρευση εισόδου των γονέων του·

13. τονίζει ότι οι απαγορεύσεις εισόδου 
μπορεί να έχουν ιδιαίτερα δυσανάλογες 
επιπτώσεις για τις οικογένειες και τα 
παιδιά· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δυνατότητα που εισήγαγαν ορισμένα 
κράτη μέλη να εξαιρούν τα παιδιά από την 
επιβολή απαγόρευσης εισόδου, αλλά 
τονίζει ότι το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως 
υπόψη και κατά τη λήψη απόφασης 
σχετικά με την απαγόρευση εισόδου των 
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γονέων του·

Or. en

Τροπολογία 182
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
ταχείας διαδικασίας στα σύνορα που θα 
ισχύει για άτομα των οποίων οι αιτήσεις 
ασύλου έχουν απορριφθεί κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών ασύλου στα 
σύνορα και θα συμβάλει στην επιτάχυνση 
της έγκρισης και της επιβολής 
αποφάσεων επιστροφής στα εξωτερικά 
σύνορα·

Or. pl

Τροπολογία 183
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. τονίζει το γεγονός ότι μια 
απόφαση επιστροφής μπορεί να 
συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία ότι μια απαγόρευση εισόδου 
συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή των 
αποφάσεων επιστροφής· επιμένει ότι οι 
απαγορεύσεις εισόδου θα πρέπει να 
επιβάλλονται σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις και σε άτομα που αποτελούν 
πραγματική απειλή για τη δημόσια ή την 
εθνική ασφάλεια· ενώ για ορισμένους 
εγκληματίες θα μπορούσε να εκδοθεί 
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απόφαση απαγόρευσης εισόδου, δεν θα 
πρέπει να ισχύει το ίδιο και για τους 
παραβάτες·

Or. en

Τροπολογία 184
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η κράτηση των 
παράτυπων μεταναστών προς επιστροφή 
πρέπει πάντα να θεωρείται έσχατο μέτρο 
και να υπόκειται πάντα σε προθεσμίες και 
εγγυήσεις απέναντι στα πρόσωπα που 
υπόκεινται σε στέρηση της ατομικής 
ελευθερίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν εναλλακτικά μέτρα από αυτό 
της κράτησης, λιγότερο καταναγκαστικά 
και ριζοσπαστικά·

Or. it

Τροπολογία 185
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές 
στον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφερθεί 
ο ορισμός του «κινδύνου διαφυγής» στις 
εθνικές νομοθεσίες, και επαναλαμβάνει 
ότι το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 
προβλέπει ότι η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου 
θα πρέπει πάντα να αξιολογείται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται από 
τον νόμο·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 186
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές 
στον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφερθεί ο 
ορισμός του «κινδύνου διαφυγής» στις 
εθνικές νομοθεσίες, και επαναλαμβάνει ότι 
το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 
προβλέπει ότι η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου 
θα πρέπει πάντα να αξιολογείται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται από 
τον νόμο·

14. σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές 
στον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφερθεί ο 
ορισμός του «κινδύνου διαφυγής» στις 
εθνικές νομοθεσίες αλλά επαναλαμβάνει 
ότι το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 
προβλέπει ότι αυτός συνίσταται στην 
ύπαρξη σε μια μεμονωμένη περίπτωση 
λόγων που βασίζονται σε αντικειμενικά 
κριτήρια που ορίζονται από τον νόμο για 
να θεωρείται ότι ένας πολίτης τρίτης 
χώρας, υποκείμενο μιας διαδικασίας 
επιστροφής, μπορεί να επιχειρήσει τη 
διαφυγή και, επομένως, επιτρέπει κάποιον 
βαθμό διακριτικής ευχέρειας στα κράτη 
μέλη·

Or. it

Τροπολογία 187
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές 
στον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφερθεί ο 
ορισμός του «κινδύνου διαφυγής» στις 
εθνικές νομοθεσίες, και επαναλαμβάνει 
ότι το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 
προβλέπει ότι η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου 
θα πρέπει πάντα να αξιολογείται με βάση 

14. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 3 
παράγραφος 7 της οδηγίας ορίζει ότι 
«κίνδυνος διαφυγής» σημαίνει την 
ύπαρξη λόγων, σε ατομική περίπτωση, 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων 
οριζομένων από το δίκαιο, οι οποίοι 
οδηγούν στην εικασία ότι υπήκοος τρίτης 
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αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται από 
τον νόμο·

χώρας υποκείμενος σε διαδικασίες 
επιστροφής μπορεί να διαφύγει· 
σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές στον 
τρόπο με τον οποίο έχει μεταφερθεί ο 
ορισμός του «κινδύνου διαφυγής» στις 
εθνικές νομοθεσίες·

Or. en

Τροπολογία 188
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές 
στον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφερθεί ο 
ορισμός του «κινδύνου διαφυγής» στις 
εθνικές νομοθεσίες, και επαναλαμβάνει 
ότι το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 
προβλέπει ότι η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου 
θα πρέπει πάντα να αξιολογείται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται από 
τον νόμο·

14. σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές 
στον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφερθεί ο 
ορισμός του «κινδύνου διαφυγής» στις 
εθνικές νομοθεσίες·

Or. en

Τροπολογία 189
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές 
στον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφερθεί ο 
ορισμός του «κινδύνου διαφυγής» στις 
εθνικές νομοθεσίες, και επαναλαμβάνει ότι 
το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 
προβλέπει ότι η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου 
θα πρέπει πάντα να αξιολογείται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται από 

14. σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές 
στον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφερθεί ο 
ορισμός του «κινδύνου διαφυγής» στις 
εθνικές νομοθεσίες, και ότι απαιτείται 
διευκρίνιση ως προς αυτό, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο σαφής ορισμός των λόγων 
κράτησης· επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 3 
παράγραφος 7 της οδηγίας προβλέπει ότι η 



AM\1209758EL.docx 99/127 PE655.606v01-00

EL

τον νόμο· ύπαρξη τέτοιου κινδύνου θα πρέπει πάντα 
να αξιολογείται με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια που ορίζονται από τον νόμο·

Or. en

Τροπολογία 190
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. υπογραμμίζει ότι, για λόγους 
συμμόρφωσης με το άρθρο 3 παράγραφος 
7 της οδηγίας, πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι μεμονωμένες 
περιστάσεις του εμπλεκόμενου προσώπου 
κατά τον εντοπισμό κινδύνου διαφυγής, 
προκειμένου να δικαιολογηθεί η 
κράτηση·

Or. en

Τροπολογία 191
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, τα 
οποία συχνά εφαρμόζονται με έναν κατά 
το μάλλον ή ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ 
οι ατομικές περιστάσεις λαμβάνονται 
υπόψη οριακά·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 192
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, τα 
οποία συχνά εφαρμόζονται με έναν κατά 
το μάλλον ή ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ 
οι ατομικές περιστάσεις λαμβάνονται 
υπόψη οριακά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, τα 
οποία συχνά εφαρμόζονται με έναν κατά 
το μάλλον ή ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ οι 
ατομικές περιστάσεις λαμβάνονται υπόψη 
οριακά·

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, μεταξύ 
των οποίων και γενικά κριτήρια, όπως η 
έλλειψη και μόνο εγγράφων ταυτότητας, 
η οποία συνιστά εκ των πραγμάτων 
τεκμήριο κινδύνου διαφυγής για όλους 
τους μη δηλωμένους μετανάστες για τους 
οποίους έχει εκδοθεί απόφαση 
επιστροφής ή η αδυναμία παροχής 
επίσημης διεύθυνσης ή η έλλειψη 
χρημάτων· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτά τα κριτήρια, τα οποία 
συχνά εφαρμόζονται με έναν κατά το 
μάλλον ή ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ οι 
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ατομικές περιστάσεις λαμβάνονται υπόψη 
οριακά·

Or. en

Τροπολογία 194
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, τα 
οποία συχνά εφαρμόζονται με έναν κατά 
το μάλλον ή ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ οι 
ατομικές περιστάσεις λαμβάνονται υπόψη 
οριακά·

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή και ενίοτε 
αποκλίνοντα κατάλογο «αντικειμενικών 
κριτηρίων» για τον καθορισμό του 
κινδύνου διαφυγής, τα οποία συχνά 
εφαρμόζονται με έναν κατά το μάλλον ή 
ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ οι ατομικές 
περιστάσεις λαμβάνονται υπόψη οριακά· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν 
εναρμονισμένο και εξαντλητικό κοινό 
κατάλογο αντικειμενικών κριτηρίων της 
Ένωσης για τον προσδιορισμό του 
κινδύνου διαφυγής·

Or. en

Τροπολογία 195
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, τα 

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, τα 
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οποία συχνά εφαρμόζονται με έναν κατά 
το μάλλον ή ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ οι 
ατομικές περιστάσεις λαμβάνονται υπόψη 
οριακά·

οποία συχνά εφαρμόζονται με έναν κατά 
το μάλλον ή ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ οι 
ατομικές περιστάσεις λαμβάνονται υπόψη 
οριακά· τονίζει ότι το γεγονός αυτό 
οδήγησε στην επιβολή της κράτησης με 
συστηματικό τρόπο σε πολλά κράτη μέλη 
παρά το σημαντικό κόστος της κράτησης 
έναντι των εναλλακτικών της κράτησης 
λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 196
Nicola Procaccini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, τα 
οποία συχνά εφαρμόζονται με έναν κατά 
το μάλλον ή ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ 
οι ατομικές περιστάσεις λαμβάνονται 
υπόψη οριακά·

15. επισημαίνει το γεγονός ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής·

Or. it

Τροπολογία 197
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, τα 

15. εκφράζει την ανησυχία ότι οι 
διαφορετικοί ορισμοί των αντικειμενικών 
κριτηρίων για την εκτίμηση του κινδύνου 
διαφυγής στην εθνική νομοθεσία των 
κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
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οποία συχνά εφαρμόζονται με έναν κατά 
το μάλλον ή ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ 
οι ατομικές περιστάσεις λαμβάνονται 
υπόψη οριακά·

ασυνεπή εφαρμογή της κράτησης σε 
ολόκληρη την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 198
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, τα 
οποία συχνά εφαρμόζονται με έναν κατά 
το μάλλον ή ήττον αυτόματο τρόπο, ενώ 
οι ατομικές περιστάσεις λαμβάνονται 
υπόψη οριακά·

15. χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών 
περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο 
«αντικειμενικών κριτηρίων» για τον 
καθορισμό του κινδύνου διαφυγής, σε 
συμμόρφωση με το πνεύμα και το γράμμα 
της οδηγίας·

Or. fr

Τροπολογία 199
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. τονίζει ότι, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 
κράτηση πρέπει να ορίζεται από τον νόμο 
και να είναι απαραίτητη, εύλογη και 
ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους 
στόχους και θα πρέπει να διαρκεί το 
συντομότερο δυνατό και ότι η απόφαση 
επιβολής μέτρου κράτησης πρέπει πάντα 
να βασίζεται σε μεμονωμένη εκτίμηση 
των επιμέρους περιστάσεων, η οποία έχει 
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λάβει υπόψη τα ατομικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 200
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. υπενθυμίζει ότι η κράτηση πρέπει 
να παραμείνει μέτρο έσχατης ανάγκης, 
αποτελεί εξαίρεση και όχι τον κανόνα, 
διότι η κράτηση, ανεξάρτητα από τη 
διάρκειά της, έχει επιζήμιες ψυχολογικές 
επιπτώσεις στα άτομα που την 
υφίστανται·

Or. en

Τροπολογία 201
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση με 
μια εντολή εγκατάλειψης της επικράτειας 
εθελοντικά συνιστά από μόνη της 
αντικειμενικό κριτήριο για να καθοριστεί 
εάν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής·

Or. nl

Τροπολογία 202
Tineke Strik

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. επαναλαμβάνει ότι η μεγαλύτερης 
διάρκειας κράτηση δεν αυξάνει την 
πιθανότητα επιστροφής, κοστίζει 
περισσότερο από τις εναλλακτικές στην 
κράτηση και ότι τα κράτη δεν θα πρέπει 
να βασίζονται αυτόματα στο μέγιστο 
επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα βάσει 
της οδηγίας και θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η 
κράτηση καθ’ όλη τη διάρκειά της·

Or. en

Τροπολογία 203
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη 
πολύ λίγες εναλλακτικές της κράτησης 
λύσεις αναπτύσσονται και εφαρμόζονται 
στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας·

16. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται·

Or. en

Τροπολογία 204
Charlie Weimers
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη 
πολύ λίγες εναλλακτικές της κράτησης 
λύσεις αναπτύσσονται και εφαρμόζονται 
στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας·

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 205
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη 
πολύ λίγες εναλλακτικές της κράτησης 
λύσεις αναπτύσσονται και εφαρμόζονται 
στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας·

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· επικρίνει το 
γεγονός ότι, ακόμη και μετά από 
επανειλημμένες αποτυχίες συμμόρφωσης 
με μια εντολή εγκατάλειψης της 
επικράτειας, τέτοιες εντολές επιβάλλονται 
μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις· 
σημειώνει ότι, δεδομένου ότι τα 
συγκεκριμένα άτομα δεν έχουν προοπτική 
μόνιμης άδειας διαμονής, η υποδοχή 
στην κοινότητα δεν αποτελεί εναλλακτική 
της κράτησης λύση·σημειώνει ότι αυτή η 
τελευταία επιλογή επιλέγεται από τους 
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επαναπατριζόμενους, μόνο για να 
αποδείξουν από καθαρή 
ισχυρογνωμοσύνη ότι έχουν ενταχθεί στην 
κοινότητα, για παράδειγμα επειδή έχουν 
παιδιά στο σχολείο, και έτσι αποκτούν 
τελικά μόνιμη άδεια διαμονής·

Or. nl

Τροπολογία 206
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη πολύ 
λίγες εναλλακτικές της κράτησης λύσεις 
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας·

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη πολύ 
λίγες εναλλακτικές της κράτησης λύσεις 
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας, οι οποίες είναι 
αποδεδειγμένα καλύτερες για τους 
μετανάστες και τα κράτη μέλη, καθώς 
κοστίζουν λιγότερο και έχουν λιγότερο 
αρνητικό αντίκτυπο στους μετανάστες, 
ειδικά τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 207
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη 
πολύ λίγες εναλλακτικές της κράτησης 
λύσεις αναπτύσσονται και εφαρμόζονται 
στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας·

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· καλεί τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν έκθεση για τα 
μέτρα που λαμβάνουν εναλλακτικά με την 
κράτηση·

Or. fr

Τροπολογία 208
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη πολύ 
λίγες εναλλακτικές της κράτησης λύσεις 
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας·

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα και για το 
βραχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
παρά την υποχρέωση εφαρμογής της 
κράτησης ως μέτρου έσχατης ανάγκης, 
στην πράξη πολύ λίγες εναλλακτικές της 
κράτησης λύσεις αναπτύσσονται και 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη· καλεί τα 
κράτη μέλη να προσφέρουν επειγόντως 
βιώσιμες, εναλλακτικές της κράτησης, 
λύσεις σε επίπεδο κοινότητας· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι πολλές μελέτες 
δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα κράτησης δεν συμβάλλουν σε 
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υψηλότερα ποσοστά επιστροφών·

Or. en

Τροπολογία 209
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη πολύ 
λίγες εναλλακτικές της κράτησης λύσεις 
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας·

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη πολύ 
λίγες εναλλακτικές της κράτησης λύσεις 
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας· επικροτεί τα κράτη 
μέλη που έχουν θεσπίσει νομοθεσία η 
οποία δηλώνει σαφώς ότι η κράτηση δεν 
δικαιολογείται εάν δεν υφίσταται πλέον 
λογικά προοπτική απομάκρυνσης·

Or. en

Τροπολογία 210
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
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λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη πολύ 
λίγες εναλλακτικές της κράτησης λύσεις 
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας·

λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη πολύ 
λίγες εναλλακτικές της κράτησης λύσεις 
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας, ειδικά για τα παιδιά 
τόσο όταν είναι ασυνόδευτα όσο και με 
τις οικογένειές τους·

Or. en

Τροπολογία 211
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία, η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται μόνο 
όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα, 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
υποχρέωση εφαρμογής της κράτησης ως 
μέτρου έσχατης ανάγκης, στην πράξη 
πολύ λίγες εναλλακτικές της κράτησης 
λύσεις αναπτύσσονται και εφαρμόζονται 
στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν επειγόντως βιώσιμες, 
εναλλακτικές της κράτησης, λύσεις σε 
επίπεδο κοινότητας·

16. σημειώνει ότι η οδηγία ορίζει υπό 
ποιες συνθήκες η νόμιμη κράτηση των 
επαναπατριζόμενων δικαιολογείται· 
σημειώνει επίσης ότι η κράτηση είναι 
δυνατή μόνο εάν δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν άλλα επαρκή, άλλα λιγότερο 
αναγκαστικά μέτρα σε μια συγκεκριμένη 
περίπτωση· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολύ λίγες εναλλακτικές της 
κράτησης λύσεις αναπτύσσονται και 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 212
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται 
τις εντολές των οικείων και αρμόδιων 
εθνικών και διεθνών φορέων, όπως τα 
εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τα θεσμικά όργανα των 
διαμεσολαβητών και οι εθνικοί 
μηχανισμοί πρόληψης, διεξάγοντας 
ανεξάρτητη εποπτεία των συνθηκών 
κράτησης·

Or. en

Τροπολογία 213
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. τονίζει ότι η οδηγία ορίζει ότι η 
κράτηση είναι παράνομη εάν δεν 
υφίσταται πλέον λογικά προοπτική 
απομάκρυνσης· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη 
επιτρέπουν την κράτηση βάσει εθνικών 
κριτηρίων ασφάλειας ανεξάρτητα από το 
εάν υπάρχει εύλογη προοπτική 
απομάκρυνσης·

Or. en

Τροπολογία 214
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται 

διαγράφεται
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού έχει διευκρινίσει ότι τα παιδιά 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
κρατούνται για λόγους μετανάστευσης, 
και ότι η κράτηση δεν μπορεί να σε καμία 
περίπτωση να δικαιολογείται ως 
προάγουσα το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 215
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού·

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού· γνωρίζει ότι αυτά 
τα δικαιώματα έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις, όσον αφορά το ότι οι γονείς 
ενθαρρύνονται να στείλουν τα παιδιά 
τους εκ των προτέρων στην επιθυμητή 
χώρα μετανάστευσης· θεωρεί ότι, ως 
αποτέλεσμα, οι ανήλικοι εκτίθενται σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους και τη διαμονή τους στη 
χώρα άφιξης· υποστηρίζει ότι είναι προς 
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το συμφέρον όλων των παιδιών να 
αποθαρρύνεται όσο το δυνατόν 
περισσότερο αυτή η μορφή 
εκμετάλλευσης των παιδιών από τους 
γονείς· γνωρίζει επίσης ότι ενήλικες 
συχνά προσποιούνται ότι είναι ανήλικοι 
για να επικαλούνται τα δικαιώματα του 
παιδιού·

Or. nl

Τροπολογία 216
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού·

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
φερόμενων παιδιών εξακολουθούν να 
κρατούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο διαδικασιών επιστροφής, γεγονός 
που συνιστά άμεση παραβίαση της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του 
παιδιού, δεδομένου ότι η Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού έχει διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
κρατούνται για λόγους μετανάστευσης, και 
ότι η κράτηση δεν μπορεί να σε καμία 
περίπτωση να δικαιολογείται ως 
προάγουσα το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού· τονίζει ότι θα πρέπει να 
υπάρχουν υποχρεωτικές διαδικασίες για 
τον εντοπισμό ενήλικων που 
προσποιούνται ότι είναι παιδιά, όπως 
εκτιμήσεις της ηλικίας των οστών ή 
οδοντιατρικές εκτιμήσεις, προκειμένου να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο υπέρτερο 
συμφέρον των πραγματικών παιδιών·

Or. en
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Τροπολογία 217
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού·

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα επίσης 
με τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για 
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες της 
19ης Σεπτεμβρίου 2016· τονίζει τη 
σημασία τα κράτη μέλη να βρουν 
εναλλακτικές της κράτησης λύσεις, όπως 
η στέγαση των παιδιών σε χώρους σε 
επίπεδο κοινότητας·

Or. en

Τροπολογία 218
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
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δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού·

δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού· καλεί τα κράτη 
μέλη να παράσχουν επαρκείς, ανθρώπινες 
και μη φρουρούμενες εναλλακτικές της 
κράτησης λύσεις, όταν είναι προς το 
υπέρτερο συμφέρον του παιδιού και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, να εγγυώνται 
την ασφάλειά τους·

Or. en

Τροπολογία 219
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού έχει διευκρινίσει ότι τα παιδιά 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
κρατούνται για λόγους μετανάστευσης, 
και ότι η κράτηση δεν μπορεί να σε καμία 
περίπτωση να δικαιολογείται ως 
προάγουσα το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού·

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συμμορφώνεται με το δίκαιο της 
Ένωσης· τονίζει ότι, προκειμένου να μην 
ευνοείται η εμπορία, οι ανταλλαγές και οι 
απαγωγές παιδιών, η παρουσία παιδιών 
δεν μπορεί να εμποδίζει από μόνη της την 
κράτηση ούτε την απομάκρυνση.

Or. fr

Τροπολογία 220
Maria Walsh
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού·

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού, ιδίως επειδή 
μπορεί να έχει απίστευτα επιβλαβείς 
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία τους·

Or. en

Τροπολογία 221
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού·

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού· ζητεί να τεθεί 
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τέλος στην κράτηση των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 222
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι σημαντικός αριθμός 
παιδιών εξακολουθούν να κρατούνται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
διαδικασιών επιστροφής, γεγονός που 
συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού έχει 
διευκρινίσει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού·

17. υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανάγκη 
για κατάλληλες και αποτελεσματικές 
εναλλακτικές της κράτησης ανηλίκων 
λύσεις στις διαδικασίες επιστροφής· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού 
θεωρεί ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να κρατούνται για 
λόγους μετανάστευσης, και ότι η κράτηση 
δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να 
δικαιολογείται ως προάγουσα το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 223
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. καταδικάζει το γεγονός ότι 
χιλιάδες μετανάστες έχουν προσποιηθεί 
ότι είναι παιδιά, παρόλο που ήταν 
ενήλικες, επικαλούμενοι με αθέμιτο τρόπο 
δικαιώματα που παραχωρούνται βάσει 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα του παιδιού·
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Or. en

Τροπολογία 224
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή όλων 
των πτυχών της οδηγίας· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
την εφαρμογή της οδηγίας και να 
αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης·

18. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της 
οδηγίας, σεβόμενα πλήρως τη μεταφορά 
της οδηγίας σε κάθε κράτος μέλος· καλεί 
την Επιτροπή να συνεχίσει να 
παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας 
και να αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 225
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή όλων 
των πτυχών της οδηγίας· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
την εφαρμογή της οδηγίας και να 
αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης·

18. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή όλων 
των πτυχών της οδηγίας· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
την εφαρμογή της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 226
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή όλων 
των πτυχών της οδηγίας· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
την εφαρμογή της οδηγίας και να 
αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης·

18. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή όλων 
των πτυχών της οδηγίας· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
την εφαρμογή της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 227
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. χαιρετίζει την απελευθέρωση, σε 
διάφορες χώρες, ατόμων που κρατούνταν 
μόνο λόγω του καθεστώτος 
μετανάστευσής τους, των οποίων η 
επιστροφή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος δεν ήταν πλέον δυνατή λόγω 
της πανδημίας της νόσου COVID-19· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με 
την κράτηση στην ανακοίνωσή της, της 
16ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη νόσο 
COVID-19 δεν έλαβαν υπόψη τα μέτρα 
που συνέστησαν ο ΠΟΥ και η Επιτροπή 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 228
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier



PE655.606v01-00 120/127 AM\1209758EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη και ο 
Frontex διαθέτουν όργανα 
παρακολούθησης που υποστηρίζονται 
από κατάλληλη εντολή, ικανότητα και 
αρμοδιότητα, υψηλό επίπεδο 
ανεξαρτησίας και εμπειρογνωμοσύνης, 
και διαφανείς διαδικασίες· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει τη δημιουργία 
ενός μηχανισμού παρακολούθησης μετά 
την επιστροφή, ώστε να γίνεται 
κατανοητή η τύχη των ατόμων που 
επιστρέφουν, με ιδιαίτερη προσοχή στους 
ασυνόδευτους ανηλίκους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 229
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη και ο 
Frontex διαθέτουν όργανα 
παρακολούθησης που υποστηρίζονται 
από κατάλληλη εντολή, ικανότητα και 
αρμοδιότητα, υψηλό επίπεδο 
ανεξαρτησίας και εμπειρογνωμοσύνης, 
και διαφανείς διαδικασίες· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει τη δημιουργία 
ενός μηχανισμού παρακολούθησης μετά 
την επιστροφή, ώστε να γίνεται 
κατανοητή η τύχη των ατόμων που 
επιστρέφουν, με ιδιαίτερη προσοχή στους 
ασυνόδευτους ανηλίκους·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 230
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και ο Frontex 
διαθέτουν όργανα παρακολούθησης που 
υποστηρίζονται από κατάλληλη εντολή, 
ικανότητα και αρμοδιότητα, υψηλό 
επίπεδο ανεξαρτησίας και 
εμπειρογνωμοσύνης, και διαφανείς 
διαδικασίες· προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης μετά την 
επιστροφή, ώστε να γίνεται κατανοητή η 
τύχη των ατόμων που επιστρέφουν, με 
ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους 
ανηλίκους·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν 
όργανα παρακολούθησης και ότι 
υποστηρίζονται από κατάλληλη εντολή, 
παρακολούθηση, ικανότητα και 
αρμοδιότητα, υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας 
και εμπειρογνωμοσύνης, και διαφανείς 
διαδικασίες· τονίζει ότι η παρακολούθηση 
της επιστροφής θα πρέπει να 
περιλαμβάνει όλες τις φάσεις των 
επιχειρήσεων επιστροφής, με επαρκείς 
πόρους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βασίζονται στα υφιστάμενα 
ανεξάρτητα όργανα παρακολούθησης, 
όπως εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί και 
εθνικοί θεσμοί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μέσω της συνεργασίας 
μαζί τους ή ορίζοντάς τα ως συστήματα 
παρακολούθησης αναγκαστικής 
επιστροφής· προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης μετά την 
επιστροφή, ώστε να γίνεται κατανοητή η 
τύχη των ατόμων που επιστρέφουν, με 
ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα από 
ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
των ασυνόδευτων ανηλίκων και των 
οικογενειών τους, εάν έχουν επιστραφεί·

Or. en

Τροπολογία 231
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier 
Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και ο Frontex διαθέτουν 
όργανα παρακολούθησης που 
υποστηρίζονται από κατάλληλη εντολή, 
ικανότητα και αρμοδιότητα, υψηλό 
επίπεδο ανεξαρτησίας και 
εμπειρογνωμοσύνης, και διαφανείς 
διαδικασίες· προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης μετά την 
επιστροφή, ώστε να γίνεται κατανοητή η 
τύχη των ατόμων που επιστρέφουν, με 
ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους 
ανηλίκους·

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και ο Frontex διαθέτουν 
όργανα παρακολούθησης που 
υποστηρίζονται από κατάλληλη εντολή, 
ικανότητα και αρμοδιότητα, υψηλό 
επίπεδο ανεξαρτησίας και 
εμπειρογνωμοσύνης, και διαφανείς 
διαδικασίες· προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης μετά την 
επιστροφή, ώστε να γίνεται κατανοητή η 
τύχη των ατόμων που επιστρέφουν, όπου 
είναι νομικά και πρακτικά εφικτό, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, 
όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι· 
υπογραμμίζει την ανάγκη 
παρακολούθησης των σχεδίων 
επανένταξης των επαναπατριζόμενων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους· καλεί 
την Επιτροπή να διευκολύνει την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών σχετικά με την 
παρακολούθηση μετά την επιστροφή και 
να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση για 
αυτόν τον σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 232
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη και ο 
Frontex διαθέτουν όργανα 
παρακολούθησης που υποστηρίζονται 
από κατάλληλη εντολή, ικανότητα και 
αρμοδιότητα, υψηλό επίπεδο 
ανεξαρτησίας και εμπειρογνωμοσύνης, 

19. θεωρεί ότι αποτελεί ευθύνη των 
κρατών μελών και του Frontex να 
επιβάλουν τη νομοθεσία και να 
διασφαλίσουν την πραγματική επιστροφή 
των ατόμων που έχουν λάβει εντολή να 
εγκαταλείψουν την επικράτεια· 
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και διαφανείς διαδικασίες· προτρέπει την 
Επιτροπή να διασφαλίσει τη δημιουργία 
ενός μηχανισμού παρακολούθησης μετά 
την επιστροφή, ώστε να γίνεται 
κατανοητή η τύχη των ατόμων που 
επιστρέφουν, με ιδιαίτερη προσοχή στους 
ασυνόδευτους ανηλίκους·

Or. nl

Τροπολογία 233
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και ο Frontex διαθέτουν 
όργανα παρακολούθησης που 
υποστηρίζονται από κατάλληλη εντολή, 
ικανότητα και αρμοδιότητα, υψηλό 
επίπεδο ανεξαρτησίας και 
εμπειρογνωμοσύνης, και διαφανείς 
διαδικασίες· προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης μετά την 
επιστροφή, ώστε να γίνεται κατανοητή η 
τύχη των ατόμων που επιστρέφουν, με 
ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους 
ανηλίκους·

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και ο Frontex διαθέτουν 
όργανα παρακολούθησης που 
υποστηρίζονται από κατάλληλη εντολή, 
ικανότητα και αρμοδιότητα, υψηλό 
επίπεδο ανεξαρτησίας και 
εμπειρογνωμοσύνης, και διαφανείς 
διαδικασίες· προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης μετά την 
επιστροφή, ώστε να γίνεται κατανοητή η 
τύχη των ατόμων που επιστρέφουν, με 
ιδιαίτερη προσοχή στα ασυνόδευτα 
παιδιά, εάν επιστρέφουν, το οποίο θα 
πρέπει να αποφεύγεται· καλεί τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιούν καταλλήλως τις 
παραδόσεις παιδιών στις υπηρεσίες 
προστασίας των παιδιών μεταξύ των 
εθνικών αρχών, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
τα παιδιά που επιστρέφουν φροντίζονται 
και έχουν πρόσβαση στις εθνικές 
υπηρεσίες προστασίας των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 234
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και ο Frontex διαθέτουν 
όργανα παρακολούθησης που 
υποστηρίζονται από κατάλληλη εντολή, 
ικανότητα και αρμοδιότητα, υψηλό 
επίπεδο ανεξαρτησίας και 
εμπειρογνωμοσύνης, και διαφανείς 
διαδικασίες· προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης μετά την 
επιστροφή, ώστε να γίνεται κατανοητή η 
τύχη των ατόμων που επιστρέφουν, με 
ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους 
ανηλίκους·

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και ο Frontex διαθέτουν 
όργανα παρακολούθησης που 
υποστηρίζονται από κατάλληλη εντολή, 
ικανότητα και αρμοδιότητα, υψηλό 
επίπεδο ανεξαρτησίας και 
εμπειρογνωμοσύνης, και διαφανείς 
διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 235
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και ο Frontex διαθέτουν 
όργανα παρακολούθησης που 
υποστηρίζονται από κατάλληλη εντολή, 
ικανότητα και αρμοδιότητα, υψηλό 
επίπεδο ανεξαρτησίας και 
εμπειρογνωμοσύνης, και διαφανείς 
διαδικασίες· προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης μετά την 
επιστροφή, ώστε να γίνεται κατανοητή η 
τύχη των ατόμων που επιστρέφουν, με 
ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους 
ανηλίκους·

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη και ο Frontex διαθέτουν 
όργανα παρακολούθησης που 
υποστηρίζονται από κατάλληλη εντολή, 
χρηματοδότηση, ικανότητα και 
αρμοδιότητα, υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας 
και εμπειρογνωμοσύνης, και διαφανείς 
διαδικασίες· προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης μετά την 
επιστροφή, ώστε να γίνεται κατανοητή η 
τύχη των ατόμων που επιστρέφουν, με 
ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους 
ανηλίκους·

Or. bg
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Τροπολογία 236
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στο να διασφαλίζουν τακτικά την πλήρη 
κάλυψη όλων των διαθέσιμων θέσεων για 
τους επαναπατριζόμενους στις 
επιχειρήσεις επιστροφής με ναυλωμένες 
πτήσεις που συντονίζονται από τον 
Frontex, κυρίως λόγω αιτήσεων ασύλου 
της τελευταίας στιγμής ή διαφυγής των 
επαναπατριζόμενων·

Or. en

Τροπολογία 237
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υποστηρίζει ότι μετά την άφιξη 
στις χώρες καταγωγής τους, οι 
επαναπατριζόμενοι δεν βρίσκονται πλέον 
στην ευθύνη της ΕΕ και των κρατών 
μελών αλλά των χωρών καταγωγής τους· 
υποστηρίζει περαιτέρω ότι η 
αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να 
παρακρατείται από χώρες που αρνούνται 
να αναλάβουν την ευθύνη των υπηκόων 
τους·

Or. nl

Τροπολογία 238
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Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López 
Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί άτυπες 
συμφωνίες με τρίτες χώρες ελλείψει του 
δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου και 
της δημοκρατικής και δικαστικής 
εποπτείας που απαιτούν οι επίσημες 
συμφωνίες επανεισδοχής·

Or. en

Τροπολογία 239
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. σημειώνει με ανησυχία ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η δυνατότητα 
κοινών επιχειρήσεων επιστροφής του 
Frontex αποκλείεται από τις διμερείς 
συμφωνίες μεταξύ οργανωτικών ή 
συμμετεχόντων κρατών μελών και χωρών 
προορισμού εκτός ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 240
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
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