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Poprawka 1
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w dniu 19 grudnia 2018 r.,

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w 
sprawie użytkowania Systemu 
Informacyjnego Schengen do celów 
powrotu nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich (rozporządzenie 
„SIS powroty”),

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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2020/851 z dnia 18 czerwca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
862/2007,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek Komisji 
dotyczący przekształcenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac 
(COM(2016)0272 final),

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z 
października 2016 r. i czerwca 2018 r.,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 18

Projekt rezolucji Poprawka
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– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie 
dostosowania wspólnej polityki wizowej do 
nowych wyzwań (COM(2018)0251),

skreśla się

Or. en

Poprawka 7
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając podręcznik Rady 
Europy dotyczący alternatyw dla środka 
detencyjnego w odniesieniu do imigracji, 
opublikowany w 2019 r.,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
oceniające Fronteksu z dnia 15 czerwca 
2020 r. w sprawie operacji powrotowych w 
drugiej połowie 2019 r.,

Or. en

Poprawka 9
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 b (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając analizę Komitetu 
Sterującego ds. Praw Człowieka (CDDH) 
Rady Europy z dnia 7 grudnia 2017 r. w 
sprawie prawnych i praktycznych 
aspektów skutecznych alternatyw dla 
środka detencyjnego w kontekście 
migracji,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając czwarte roczne 
sprawozdanie z działalności 
Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów przy Europolu w 
2019 r., opublikowane dnia 15 maja 2020 
r.,

Or. en

Poprawka 11
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 22

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie 
sytuacji na Morzu Śródziemnym i 
potrzeby całościowego podejścia UE do 
problematyki migracji12,

skreśla się

_________________
12 Dz.U. C 58 z 15.2.2018, s. 9.
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania 
dotyczące stosowania dorobku Schengen 
w dziedzinie powrotów sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 
1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w 
sprawie ustanowienia mechanizmu oceny 
i monitorowania w celu weryfikacji 
stosowania dorobku Schengen oraz 
uchylenia decyzji komitetu wykonawczego 
z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej 
utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i 
Wprowadzania w Życie Dorobku 
Schengen,

Or. en

Poprawka 13
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 31 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając australijski model 
migracyjny,

Or. en

Poprawka 14
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
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Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Komisja 
przeprowadziła tylko jedną ocenę 
wdrożenia dyrektywy powrotowej (w 2014 
r.), mimo iż zgodnie z art. 19 tej dyrektywy 
jest ona prawnie zobowiązana do składania 
sprawozdania dotyczącego jej stosowania 
co trzy lata, począwszy od roku 2013;

A. mając na uwadze, że Komisja 
przeprowadziła tylko jedną ocenę 
wdrożenia dyrektywy powrotowej (w 2014 
r.), mimo iż zgodnie z art. 19 tej dyrektywy 
jest ona prawnie zobowiązana do składania 
sprawozdania dotyczącego jej stosowania 
co trzy lata, począwszy od roku 2013; 
mając na uwadze, że w 2015 r. Komisja 
opublikowała komunikat zawierający plan 
działania UE w zakresie powrotów; mając 
na uwadze, że w 2017 r. Komisja wydała 
zalecenie w sprawie zapewnienia większej 
skuteczności powrotów przy wdrażaniu 
dyrektywy 2008/115/WE oraz 
opublikowała podręcznik dotyczący 
powrotów;

Or. it

Poprawka 15
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Komisja 
przeprowadziła tylko jedną ocenę 
wdrożenia dyrektywy powrotowej (w 2014 
r.), mimo iż zgodnie z art. 19 tej dyrektywy 
jest ona prawnie zobowiązana do składania 
sprawozdania dotyczącego jej stosowania 
co trzy lata, począwszy od roku 2013;

A. mając na uwadze, że Komisja 
przeprowadziła tylko jedną ocenę 
wdrożenia dyrektywy powrotowej (w 2014 
r.), mimo iż zgodnie z art. 19 tej dyrektywy 
jest ona prawnie zobowiązana do składania 
sprawozdania dotyczącego jej stosowania 
co trzy lata, począwszy od roku 2013; 
mając na uwadze, że mimo iż w 
komunikacie z 2014 r. Komisja 
zobowiązała się do przedstawienia zmian 
w przepisach dyrektywy powrotowej 
dopiero po przeprowadzeniu dokładnej 
oceny jej wdrożenia, w 2018 r. 
opublikowała wniosek w sprawie 
przekształcenia tej dyrektywy;
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Or. en

Poprawka 16
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że we wrześniu 
2018 r., bez przeprowadzenia oceny 
skutków, Komisja przedstawiła wniosek 
dotyczący przekształcenia dyrektywy w 
celu osiągnięcia bardziej skutecznej i 
spójnej polityki powrotowej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że efektywność 
polityki powrotowej na poziomie UE nie 
jest wysoka, a nawet odnotowano spadek 
efektywności realizacji powrotów;

Or. pl

Poprawka 18
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że od czasu 
wprowadzenia wspólnego europejskiego 
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systemu azylowego migracja do Unii 
uległa zwiększeniu;

Or. en

Poprawka 19
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że Komisja 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych Parlamentu 
Europejskiego (LIBE) zwróciła się do 
Dyrekcji Generalnej ds. Analiz 
Parlamentarnych o przedstawienie 
zastępczej oceny skutków proponowanego 
przekształcenia; mając na uwadze, że w 
ocenie stwierdzono brak dowodów na 
poparcie stanowiska, iż proponowane 
przekształcenie przyczyniłoby się do 
zwiększenia skuteczności powrotów; 

Or. en

Poprawka 20
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze dwojaki charakter 
celu dyrektywy powrotowej, jakim jest 
skuteczny powrót z poszanowaniem praw 
podstawowych i zgodny z zasadą 
proporcjonalności; mając na uwadze, że w 
zaleceniu w sprawie zapewnienia większej 
skuteczności powrotów Komisja 
koncentruje się na odsetku powrotów jako 
głównym wskaźniku skuteczności 

B. mając na uwadze dwojaki charakter 
celu dyrektywy powrotowej, jakim jest 
skuteczny powrót z poszanowaniem praw 
podstawowych i zgodny z zasadą 
proporcjonalności; mając na uwadze, że w 
zaleceniu w sprawie zapewnienia większej 
skuteczności powrotów Komisja 
koncentruje się na odsetku powrotów jako 
głównym wskaźniku skuteczności 
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dyrektywy; dyrektywy oraz zaleca ograniczenie wielu 
gwarancji uwzględnionych w dyrektywie, 
takich jak prawo do odwołania oraz 
wykorzystywania dłuższych okresów 
zatrzymania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze dwojaki 
charakter celu dyrektywy powrotowej, 
jakim jest skuteczny powrót z 
poszanowaniem praw podstawowych i 
zgodny z zasadą proporcjonalności; mając 
na uwadze, że w zaleceniu w sprawie 
zapewnienia większej skuteczności 
powrotów Komisja koncentruje się na 
odsetku powrotów jako głównym 
wskaźniku skuteczności dyrektywy;

B. mając na uwadze, że celem 
dyrektywy powrotowej jest w 
szczególności ustanowienie wspólnych 
przepisów dotyczących powrotu, 
wydalenia, stosowania środków przymusu, 
środka detencyjnego i zakazów wjazdu z 
poszanowaniem praw podstawowych i 
zgodnie z zasadą proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze dwojaki 
charakter celu dyrektywy powrotowej, 
jakim jest skuteczny powrót z 
poszanowaniem praw podstawowych i 
zgodny z zasadą proporcjonalności; mając 
na uwadze, że w zaleceniu w sprawie 
zapewnienia większej skuteczności 

B. mając na uwadze, że głównym 
celem dyrektywy powrotowej jest 
skuteczny powrót; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja koncentruje się 
na odsetku powrotów jako głównym 
wskaźniku skuteczności dyrektywy;
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powrotów Komisja koncentruje się na 
odsetku powrotów jako głównym 
wskaźniku skuteczności dyrektywy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że trwałość 
powrotów i skuteczna reintegracja 
stanowią istotne wskaźniki w ocenie 
skuteczności powrotów; mając na uwadze, 
że prowadzone obecnie monitorowanie po 
powrocie nie jest wystarczająco obszerne i 
dokładne; mając na uwadze, że z 
uzyskanych dowodów wynika, iż nie 
wszystkie powroty są trwałe, w 
szczególności w przypadku małoletnich 
bez opieki, ze względu na brak planu 
reintegracji osób powracających lub 
wsparcia udzielanego po powrocie;

Or. en

Poprawka 24
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Komisja 
zwróciła uwagę, iż państwa członkowskie 
zmagają się z kilkoma barierami o 
charakterze proceduralnym, technicznym i 
operacyjnym, które utrudniają skuteczne 
powroty i do których można zaliczyć m.in. 

C. mając na uwadze, że Komisja 
zwróciła uwagę, iż państwa członkowskie 
zmagają się z kilkoma barierami o 
charakterze proceduralnym, technicznym i 
operacyjnym, które utrudniają skuteczne 
powroty i do których można zaliczyć m.in. 
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poziom współpracy między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
państwami trzecimi;

poziom współpracy między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
państwami trzecimi; mając na uwadze, że 
jako główny powód zastosowania zasady 
non-refoulement Komisja wskazała 
identyfikację osób powracających i 
potrzebę uzyskania niezbędnej 
dokumentacji z państw trzecich;

Or. en

Poprawka 25
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w 
opublikowanym w 2015 r. planie działania 
UE w zakresie powrotów Komisja 
stwierdziła, że dobrowolny powrót jest, w 
miarę możliwości, wariantem 
preferowanym, oraz że zgodnie z 
szacunkami Komisji zawartymi we 
wspomnianym planie działania „w 2013 r. 
około 40 % powrotów stanowiły powroty 
dobrowolne, podczas gdy w 2009 r. było to 
zaledwie 14 %”;

Or. it

Poprawka 26
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
wykorzystywanie przez państwa 
członkowskie możliwości, jaką oferuje im 
art. 2 ust. 2 lit. a), by nie stosować 
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dyrektywy do „przypadków granicznych”, 
doprowadziło do utworzenia równoległych 
systemów, w których procedury 
zapewniają mniej gwarancji, między 
innymi brakuje w nich terminu 
dobrowolnego powrotu, odwołania nie 
mają skutku zawieszającego, a długość 
stosowania środka detencyjnego podlega 
mniejszym ograniczeniom; mając na 
uwadze wysokie ryzyko zawracania i 
naruszeń zasady non-refoulement na 
granicach zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 27
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że z ocen 
przeprowadzonych przez Komisję przy 
okazji publikacji zalecenia w sprawie 
zapewnienia większej skuteczności 
powrotów wynika, że „margines swobody 
pozostawiony państwom członkowskim 
przez dyrektywę 2008/115/WE 
doprowadził do jej niespójnej transpozycji 
do ustawodawstw krajowych, co ma 
negatywny wpływ na skuteczność unijnej 
polityki w zakresie powrotów” oraz że 
„bardziej skuteczne wdrożenie tej 
dyrektywy zmniejszy możliwości 
nadużywania procedur i wyeliminuje 
niedociągnięcia przy jednoczesnym 
zapewnieniu ochrony praw podstawowych 
zapisanych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej”;

Or. it

Poprawka 28
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Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że według 
szacunków Komisji 300 tys. osób rocznie 
nie można zobowiązać do powrotu ze 
względu na bariery administracyjne, 
kwestie zdrowotne lub ryzyko naruszenia 
zasady non-refoulement; mając na 
uwadze konieczność zaradzenia sytuacji 
tych osób, w tym przez zapewnienie im 
statusu prawnego ze względów 
humanitarnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że 
zdezagregowane i porównywalne dane 
dotyczące wdrożenia dyrektywy 
powrotowej często nie są gromadzone lub 
publicznie dostępne;

D. mając na uwadze, że 
zdezagregowane i porównywalne dane 
dotyczące wdrożenia dyrektywy 
powrotowej są publicznie dostępne, w 
szczególności za pośrednictwem 
Eurostatu; mając na uwadze, że 
wdrożenie rozporządzenia 2018/1860 w 
sprawie użytkowania Systemu 
Informacyjnego Schengen do celów 
powrotu nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich („SIS powroty”) 
oraz rozporządzenia (UE) 2020/851 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z 
zakresu migracji i ochrony 
międzynarodowej zapewni dostępność 
większej ilości dokładniejszych 
informacji;
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Or. en

Poprawka 30
Emil Radev

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że 
zdezagregowane i porównywalne dane 
dotyczące wdrożenia dyrektywy 
powrotowej często nie są gromadzone lub 
publicznie dostępne;

D. mając na uwadze, że 
zdezagregowane i porównywalne dane 
dotyczące wdrożenia dyrektywy 
powrotowej często nie są gromadzone lub 
publicznie dostępne w poszczególnych 
państwach członkowskich;

Or. bg

Poprawka 31
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że 
zdezagregowane i porównywalne dane 
dotyczące wdrożenia dyrektywy 
powrotowej często nie są gromadzone lub 
publicznie dostępne;

D. mając na uwadze, że 
zdezagregowane i porównywalne dane 
dotyczące stosowania środka detencyjnego 
i zakazów wjazdu w odniesieniu do 
wdrożenia dyrektywy powrotowej często 
nie są gromadzone lub publicznie 
dostępne;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że według 
danych IOM około 81 tys. afrykańskich 
migrantów powróciło do swojego kraju 
pochodzenia z pomocą Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji (IOM) przy ONZ 
oraz że ta wspólna inicjatywa, która 
kosztowała Unię Europejską 357 mln 
EUR, w dużej mierze została uznana za 
nieskuteczną1a;
_________________
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

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

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że jak 
stwierdzono, w latach 2014–2018 pięć 
milionów osób przebywało na terenie Unii 
niezgodnie z prawem; mając na uwadze, 
że w tym samym okresie mniej niż połowa 
otrzymała decyzję nakazującą powrót i 
mniej niż 800 tys. osób opuściło 
terytorium UE;

Or. en

Poprawka 34
Emil Radev

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że skuteczne 
powroty stanowią zasadniczy element 
zarządzania migracją, który może mieć 
pozytywny wpływ zarówno na system 
azylowy, jak i na wtórne przepływy;

Or. bg

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że brak 
harmonizacji ma poważny wpływ na 
praktyki państw członkowskich dotyczące 
powrotów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że w latach 
2014–2018 ponad cztery miliony osób 
złożyły wniosek o azyl w Europie, a mniej 
niż połowie udzielono azylu;

Or. en
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Poprawka 37
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie nie prowadzą systematycznej 
wymiany informacji dotyczących 
wydanych decyzji nakazujących powrót 
lub zakazów wjazdu, co w praktyce 
uniemożliwia wzajemne uznawanie 
decyzji nakazujących powrót wydanych w 
państwach członkowskich i ich 
egzekwowanie w całej Unii;

Or. en

Poprawka 38
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że aby zwiększyć 
skuteczność readmisji i zapewnić spójność 
powrotów na szczeblu europejskim, należy 
zawrzeć nowe umowy na szczeblu UE 
mające pierwszeństwo wobec umów 
dwustronnych zawartych przez państwa 
członkowskie z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 39
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. ubolewa nad brakiem najnowszej 
oceny wdrożenia i wzywa Komisję do 
pilnego przeprowadzenia takiej oceny, z 
czym Komisja zwleka od 2017 r.

1. zwraca uwagę, że Komisja nie 
przeprowadziła najnowszej oceny 
wdrożenia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. ubolewa nad brakiem najnowszej 
oceny wdrożenia i wzywa Komisję do 
pilnego przeprowadzenia takiej oceny, z 
czym Komisja zwleka od 2017 r.

1. zwraca uwagę, że Komisja nie 
przeprowadziła najnowszej oceny 
wdrożenia, która miała ukazać się w 2017 
r.;

Or. en

Poprawka 41
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie przypomina o znaczeniu, 
jakie dla spójnego kształtowania polityki i 
prowadzenia dyskursu publicznego na 
podstawie rzetelnych informacji ma 
podejście oparte na dowodach, a także 
wzywa Komisję, by zachęcała państwa 
członkowskie do gromadzenia i 
publikowania jakościowych i ilościowych 
danych dotyczących wdrożenia dyrektywy 
powrotowej oraz wspierała je w tym 
zadaniu;

2. ponownie przypomina o znaczeniu, 
jakie dla spójnego kształtowania polityki i 
prowadzenia dyskursu publicznego na 
podstawie rzetelnych informacji ma 
podejście oparte na dowodach, a także 
wzywa Komisję, by zachęcała państwa 
członkowskie do gromadzenia i 
publikowania jakościowych i ilościowych 
danych dotyczących wdrożenia dyrektywy 
powrotowej oraz wspierała je w tym 
zadaniu; w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje rozporządzenie (UE) 2020/851 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
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862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z 
zakresu migracji i ochrony 
międzynarodowej, zachęca państwa 
członkowskie do jak najszybszego 
zgromadzenia statystyk na tej podstawie 
oraz uczestnictwa w badaniach 
pilotażowych;

Or. en

Poprawka 42
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie przypomina o znaczeniu, 
jakie dla spójnego kształtowania polityki i 
prowadzenia dyskursu publicznego na 
podstawie rzetelnych informacji ma 
podejście oparte na dowodach, a także 
wzywa Komisję, by zachęcała państwa 
członkowskie do gromadzenia i 
publikowania jakościowych i ilościowych 
danych dotyczących wdrożenia dyrektywy 
powrotowej oraz wspierała je w tym 
zadaniu;

2. z zaniepokojeniem zwraca uwagę 
na brak dostępnych danych dotyczących 
wdrażania dyrektywy, w tym danych w 
podziale według płci i wieku; ponownie 
przypomina o znaczeniu, jakie dla 
spójnego kształtowania polityki i 
prowadzenia dyskursu publicznego na 
podstawie rzetelnych informacji ma 
podejście oparte na dowodach, a także 
wzywa Komisję, by zachęcała państwa 
członkowskie do gromadzenia i 
publikowania jakościowych i ilościowych 
danych dotyczących wdrożenia dyrektywy 
powrotowej, w szczególności danych 
dotyczących zakazów wjazdu i stosowania 
środka detencyjnego, ponieważ są to 
kategorie danych, których nie gromadzi 
obecnie Eurostat, oraz wspierała je w tym 
zadaniu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie przypomina o znaczeniu, 
jakie dla spójnego kształtowania polityki i 
prowadzenia dyskursu publicznego na 
podstawie rzetelnych informacji ma 
podejście oparte na dowodach, a także 
wzywa Komisję, by zachęcała państwa 
członkowskie do gromadzenia i 
publikowania jakościowych i ilościowych 
danych dotyczących wdrożenia dyrektywy 
powrotowej oraz wspierała je w tym 
zadaniu;

2. ponownie przypomina o znaczeniu, 
jakie dla spójnego kształtowania polityki i 
prowadzenia dyskursu publicznego na 
podstawie rzetelnych informacji ma 
podejście oparte na dowodach, a także 
wzywa Komisję, by zachęcała państwa 
członkowskie do gromadzenia i 
publikowania danych dotyczących 
wdrożenia dyrektywy powrotowej oraz 
wspierała je w tym zadaniu, w 
szczególności przy wykorzystaniu nowo 
dostępnych instrumentów, takich jak 
rozporządzenie „SIS powroty” i 
rozporządzenie (UE) 2020/851 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z 
zakresu migracji i ochrony 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 44
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie przypomina o znaczeniu, 
jakie dla spójnego kształtowania polityki i 
prowadzenia dyskursu publicznego na 
podstawie rzetelnych informacji ma 
podejście oparte na dowodach, a także 
wzywa Komisję, by zachęcała państwa 
członkowskie do gromadzenia i 
publikowania jakościowych i ilościowych 
danych dotyczących wdrożenia dyrektywy 
powrotowej oraz wspierała je w tym 
zadaniu;

2. ponownie przypomina o znaczeniu, 
jakie dla spójnego kształtowania polityki i 
prowadzenia dyskursu publicznego na 
podstawie rzetelnych informacji ma 
wspólne podejście oparte na dowodach, a 
także wzywa Komisję, by zachęcała 
państwa członkowskie do gromadzenia i 
publikowania jakościowych i ilościowych 
danych o otwartym kodzie źródłowym 
dotyczących wdrożenia dyrektywy 
powrotowej oraz wspierała je w tym 
zadaniu;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie przypomina o znaczeniu, 
jakie dla spójnego kształtowania polityki i 
prowadzenia dyskursu publicznego na 
podstawie rzetelnych informacji ma 
podejście oparte na dowodach, a także 
wzywa Komisję, by zachęcała państwa 
członkowskie do gromadzenia i 
publikowania jakościowych i ilościowych 
danych dotyczących wdrożenia dyrektywy 
powrotowej oraz wspierała je w tym 
zadaniu;

2. ponownie przypomina o znaczeniu, 
jakie dla spójnego kształtowania polityki 
ma podejście oparte na dowodach, a także 
wzywa Komisję, by zachęcała państwa 
członkowskie do gromadzenia i 
publikowania jakościowych i ilościowych 
danych dotyczących wdrożenia dyrektywy 
powrotowej;

Or. en

Poprawka 46
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla potrzebę przyjęcia 
wspólnego podejścia do współpracy UE z 
państwami trzecimi oraz wspólnego 
podejścia do współpracy na szczeblu UE; 
wspólne podejście do współpracy z 
państwami trzecimi mogłoby obejmować 
między innymi wykorzystywanie 
mechanizmów ukierunkowanych na 
stosowanie zachęt powiązanych z 
realizacją zobowiązań w dziedzinie 
powrotów i readmisji; wspólne podejście 
na szczeblu UE mogłoby obejmować 
między innymi wsparcie dla państw 
członkowskich pierwszej linii, współpracę 
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między państwami członkowskimi w 
dziedzinie identyfikacji nielegalnie 
przebywających osób i wydawania 
dokumentów podróżnych oraz 
przyjmowania danych osób; 

Or. bg

Poprawka 47
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca również uwagę, że na 
podstawie liczb przedstawionych przez 
Dyrekcję Generalną ds. Analiz 
Parlamentarnych na przykład w 2016 r. 
odnotowano 511 047, a w 2017 r. 204 734 
przypadki nielegalnego przekraczania 
granic; uważa, że ze względu na specyfikę 
nielegalnego przekraczania granic 
rzeczywista liczba przypadków może być 
znacznie wyższa; zauważa, że zgodnie z 
danymi Eurostatu z 2019 r. jedynie 
niewielki odsetek osób, którym nakazano 
powrót, faktycznie został odesłany; 
zauważa ponadto, że potencjalne 
wielokrotne liczenie osób kilkakrotnie 
zobowiązanych do powrotu przez różne 
państwa członkowskie lub to samo 
państwo członkowskie w żaden sposób nie 
przyczynia się do ograniczenia problemu, 
lecz raczej ilustruje słabe strony obecnej 
polityki powrotowej;

Or. nl

Poprawka 48
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)



AM\1209758PL.docx 25/123 PE655.606v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

2a. ubolewa, że najnowsze wnioski 
przedstawione przez Komisję w sprawie 
polityki powrotowej nie zostały 
sporządzone w oparciu o ocenę skutków i 
koncentrują się na ograniczeniu 
gwarancji dotyczących praw 
podstawowych zawartych w dyrektywie 
powrotowej z 2008 r.; zwraca uwagę, że 
zmiany idące w tym kierunku będą 
skutkować naruszeniami praw 
podstawowych odnośnych osób, które 
doświadczyły traumatycznych przeżyć w 
swoich krajach pochodzenia, w drodze do 
Unii lub na terenie Unii;

Or. en

Poprawka 49
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. zwraca uwagę, że od listopada 
2017 r. do 2019 r. agencja Frontex 
dokonała repatriacji jedynie 171 osób, 
korzystając z lotów czarterowych, których 
łączny koszt wyniósł 1 380 754 EUR1 a; 
zwraca ponadto uwagę, że te dane 
liczbowe wskazują na praktyczny brak 
polityki powrotowej na szczeblu UE;
_________________
1 a Dane liczbowe na podstawie odpowiedzi 
Fronteksu na pytanie poselskie E-
1507/2020 zadane przez posła do 
Parlamentu Europejskiego Filipa De 
Mana, przesłanej w dniu 12 maja 2020 r.

Or. nl
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Poprawka 50
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego 
roku, niektóre państwa członkowskie 
wydają jednej osobie lub osobom, których 
miejsce pobytu jest nieznane, więcej niż 
jedną decyzję nakazującą powrót, a w 
przypadku gdy nie dojdzie do powrotu ze 
względu na trudności we współpracy z 
państwami trzecimi lub z przyczyn 
humanitarnych, decyzje nakazujące 
powrót nie są wycofywane;

3. podkreśla stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r.;

Or. en

Poprawka 51
Nicola Procaccini

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego 
roku, niektóre państwa członkowskie 
wydają jednej osobie lub osobom, których 
miejsce pobytu jest nieznane, więcej niż 
jedną decyzję nakazującą powrót, a w 
przypadku gdy nie dojdzie do powrotu ze 

3. odnotowuje fakt, że zgodnie ze 
stwierdzeniem Komisji odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., przede wszystkim ze względu na 
trudności we współpracy z państwami 
trzecimi;
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względu na trudności we współpracy z 
państwami trzecimi lub z przyczyn 
humanitarnych, decyzje nakazujące 
powrót nie są wycofywane;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego 
roku, niektóre państwa członkowskie 
wydają jednej osobie lub osobom, których 
miejsce pobytu jest nieznane, więcej niż 
jedną decyzję nakazującą powrót, a w 
przypadku gdy nie dojdzie do powrotu ze 
względu na trudności we współpracy z 
państwami trzecimi lub z przyczyn 
humanitarnych, decyzje nakazujące 
powrót nie są wycofywane;

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji ze względu na niezbywalny 
margines swobody przysługujący 
państwom członkowskim we wdrażaniu 
przepisów przewidzianych w dyrektywie 
powrotowej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
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zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego roku, 
niektóre państwa członkowskie wydają 
jednej osobie lub osobom, których miejsce 
pobytu jest nieznane, więcej niż jedną 
decyzję nakazującą powrót, a w przypadku 
gdy nie dojdzie do powrotu ze względu na 
trudności we współpracy z państwami 
trzecimi lub z przyczyn humanitarnych, 
decyzje nakazujące powrót nie są 
wycofywane;

zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego roku, 
niektóre państwa członkowskie wydają 
jednej osobie lub osobom, których miejsce 
pobytu jest nieznane, więcej niż jedną 
decyzję nakazującą powrót, a w przypadku 
gdy nie dojdzie do powrotu ze względu na 
trudności we współpracy z państwami 
trzecimi lub z przyczyn humanitarnych 
bądź w przypadku niezarejestrowanych 
dobrowolnych powrotów, decyzje 
nakazujące powrót nie są wycofywane; 
podkreśla, że skuteczna polityka 
powrotowa stanowi zasadniczy element 
sprawnej polityki azylowej i migracyjnej 
UE;

Or. en

Poprawka 54
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego roku, 
niektóre państwa członkowskie wydają 
jednej osobie lub osobom, których miejsce 
pobytu jest nieznane, więcej niż jedną 
decyzję nakazującą powrót, a w przypadku 
gdy nie dojdzie do powrotu ze względu na 
trudności we współpracy z państwami 
trzecimi lub z przyczyn humanitarnych, 
decyzje nakazujące powrót nie są 

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego roku, 
niektóre państwa członkowskie wydają 
jednej osobie lub osobom, których miejsce 
pobytu jest nieznane, więcej niż jedną 
decyzję nakazującą powrót, a w przypadku 
gdy nie dojdzie do powrotu ze względu na 
trudności we współpracy z państwami 
trzecimi lub z przyczyn humanitarnych, 
decyzje nakazujące powrót nie są 
wycofywane; uznaje jednak, że 
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wycofywane; potencjalne podwójne liczenie 
wielokrotnych decyzji nakazujących 
powrót nie powoduje ograniczenia 
problemu, a jedynie ilustruje słabe strony 
polityki powrotowej;

Or. nl

Poprawka 55
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego roku, 
niektóre państwa członkowskie wydają 
jednej osobie lub osobom, których miejsce 
pobytu jest nieznane, więcej niż jedną 
decyzję nakazującą powrót, a w przypadku 
gdy nie dojdzie do powrotu ze względu na 
trudności we współpracy z państwami 
trzecimi lub z przyczyn humanitarnych, 
decyzje nakazujące powrót nie są 
wycofywane;

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego roku, 
niektóre państwa członkowskie wydają 
jednej osobie lub osobom, których miejsce 
pobytu jest nieznane, więcej niż jedną 
decyzję nakazującą powrót, a w przypadku 
gdy nie dojdzie do powrotu ze względu na 
trudności we współpracy z państwami 
trzecimi lub z przyczyn humanitarnych, 
decyzje nakazujące powrót nie są 
wycofywane; podkreśla, że podejście 
ukierunkowane na odsetek powrotów nie 
uwzględnia również osób, które nie mogą 
zostać odesłane, w tym ze względu na 
ryzyko naruszenia zasady non-
refoulement;

Or. en

Poprawka 56
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego 
roku, niektóre państwa członkowskie 
wydają jednej osobie lub osobom, których 
miejsce pobytu jest nieznane, więcej niż 
jedną decyzję nakazującą powrót, a w 
przypadku gdy nie dojdzie do powrotu ze 
względu na trudności we współpracy z 
państwami trzecimi lub z przyczyn 
humanitarnych, decyzje nakazujące 
powrót nie są wycofywane;

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., wykazuje, że pod względem 
strukturalnym większość imigrantów o 
nieuregulowanym statusie, chociaż 
odmówiono im prawa do azylu na 
podstawie prawnej decyzji o charakterze 
ostatecznym, pozostaje nielegalnie na 
terytorium Unii Europejskiej; stwierdza, 
że sytuacja ta, która osłabia autorytet 
organów sądowych Unii i suwerenność 
narodów europejskich, nie może być 
dłużej tolerowana;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym odsetek powrotów 
zmniejszył się z 46 % w 2016 r. do 37 % w 
2017 r., może nie przedstawiać pełnego 
obrazu sytuacji, ponieważ osoby, które 
otrzymały decyzję nakazującą powrót, 
niekoniecznie powróciły tego samego 
roku, niektóre państwa członkowskie 
wydają jednej osobie lub osobom, których 
miejsce pobytu jest nieznane, więcej niż 
jedną decyzję nakazującą powrót, a w 
przypadku gdy nie dojdzie do powrotu ze 
względu na trudności we współpracy z 
państwami trzecimi lub z przyczyn 
humanitarnych, decyzje nakazujące 
powrót nie są wycofywane;

3. wyraża zaniepokojenie z powodu 
stwierdzenia Komisji, zgodnie z którym 
odsetek powrotów zmniejszył się z 46 % w 
2016 r. do 37 % w 2017 r., ponieważ 
skuteczny powrót obywateli państw 
trzecich, którym nie przysługuje prawo do 
pozostania w Unii, stanowi nadrzędny 
element skutecznej polityki azylowej;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wyraża zaniepokojenie, że od 2015 
r. pomimo zwiększonej liczby przypadków 
nielegalnego wjazdu nie zwiększyła się 
liczba wydanych decyzji nakazujących 
powrót ani nie zwiększyło się ich 
egzekwowanie, przeciwnie – od 2016 r. 
liczba wykonanych decyzji nakazujących 
powrót maleje;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiednich zdolności, w 
tym zasobów ludzkich i dostatecznych 
szkoleń, organom odpowiedzialnym za 
podejmowanie decyzji nakazujących 
powrót i ich wykonywanie, aby dokonać 
inwestycji w jakość tych organów;

Or. en

Poprawka 60
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Abir Al-Sahlani, Hilde 



PE655.606v01-00 32/123 AM\1209758PL.docx

PL

Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej; zwraca uwagę, że skuteczność 
taką należy mierzyć nie tylko w sposób 
ilościowy poprzez odwołanie do odsetka 
powrotów, lecz także w sposób 
jakościowy, z uwzględnieniem takich 
czynników, jak trwałość powrotów i 
poszanowanie praw podstawowych;

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej; wzywa Komisję do 
priorytetowego potraktowania lepszego 
wdrażania dyrektywy i uruchamiania 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w uzasadnionych przypadkach; zwraca 
uwagę, że skuteczność taką należy mierzyć 
nie tylko w sposób ilościowy poprzez 
odwołanie do odsetka powrotów, lecz 
także w sposób jakościowy, z 
uwzględnieniem takich czynników, jak 
trwałość powrotów i poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że należy 
usprawnić i dopracować pomiary 
skutecznego wdrażania dyrektywy w 
państwach członkowskich, aby zwiększyć 
przejrzystość i porównywalność danych;

Or. en

Poprawka 61
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej; zwraca uwagę, że skuteczność 
taką należy mierzyć nie tylko w sposób 
ilościowy poprzez odwołanie do odsetka 
powrotów, lecz także w sposób 
jakościowy, z uwzględnieniem takich 
czynników, jak trwałość powrotów i 
poszanowanie praw podstawowych;

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania gwarancji 
dotyczących praw podstawowych 
zawartych w dyrektywie powrotowej; 
zwraca uwagę, że skuteczność dyrektywy 
należy mierzyć nie tylko w sposób 
ilościowy poprzez odwołanie do odsetka 
powrotów, lecz także w sposób 
jakościowy, z uwzględnieniem takich 
czynników, jak trwałość powrotów i 
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poszanowanie praw podstawowych, 
przestrzeganie zasady non-refoulement, 
promowanie dobrowolnych powrotów, 
poszanowanie gwarancji proceduralnych, 
skuteczne stosowanie alternatyw dla 
środka detencyjnego;

Or. en

Poprawka 62
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej; zwraca uwagę, że 
skuteczność taką należy mierzyć nie tylko 
w sposób ilościowy poprzez odwołanie do 
odsetka powrotów, lecz także w sposób 
jakościowy, z uwzględnieniem takich 
czynników, jak trwałość powrotów i 
poszanowanie praw podstawowych;

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej i zacieśnienia współpracy z 
państwami trzecimi w celu zapewnienia 
skutecznych powrotów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej; zwraca uwagę, że skuteczność 
taką należy mierzyć nie tylko w sposób 
ilościowy poprzez odwołanie do odsetka 
powrotów, lecz także w sposób jakościowy, 
z uwzględnieniem takich czynników, jak 
trwałość powrotów i poszanowanie praw 

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej i skuteczności procedur 
powrotu w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że skuteczność taką należy 
mierzyć;
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podstawowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej; zwraca uwagę, że skuteczność 
taką należy mierzyć nie tylko w sposób 
ilościowy poprzez odwołanie do odsetka 
powrotów, lecz także w sposób jakościowy, 
z uwzględnieniem takich czynników, jak 
trwałość powrotów i poszanowanie praw 
podstawowych;

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej; zwraca uwagę, że skuteczność 
taką należy mierzyć tylko w sposób 
ilościowy poprzez odwołanie do odsetka 
powrotów;

Or. en

Poprawka 65
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej; zwraca uwagę, że skuteczność 
taką należy mierzyć nie tylko w sposób 
ilościowy poprzez odwołanie do odsetka 
powrotów, lecz także w sposób 
jakościowy, z uwzględnieniem takich 
czynników, jak trwałość powrotów i 
poszanowanie praw podstawowych;

4. zgadza się z Komisją co do 
znaczenia poprawy skutecznego wdrażania 
dyrektywy powrotowej; zwraca uwagę, że 
skuteczność taką należy mierzyć nie tylko 
w sposób ilościowy poprzez odwołanie do 
odsetka powrotów, lecz także w sposób 
jakościowy, z uwzględnieniem takich 
czynników, jak trwałość powrotów i 
poszanowanie praw podstawowych;

Or. it
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Poprawka 66
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie poprawy 
skutecznego wdrażania dyrektywy 
powrotowej; zwraca uwagę, że skuteczność 
taką należy mierzyć nie tylko w sposób 
ilościowy poprzez odwołanie do odsetka 
powrotów, lecz także w sposób 
jakościowy, z uwzględnieniem takich 
czynników, jak trwałość powrotów i 
poszanowanie praw podstawowych;

4. podkreśla znaczenie istotnej 
poprawy skutecznego wdrażania 
dyrektywy powrotowej; zwraca uwagę, że 
skuteczność taką należy mierzyć nie tylko 
w sposób ilościowy poprzez odwołanie do 
odsetka powrotów, lecz także w sposób 
jakościowy, z uwzględnieniem takich 
czynników, jak trwałość powrotów i 
poszanowanie praw podstawowych;

Or. bg

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę na konieczność 
zwiększenia przejrzystości i szybkości 
procedur dotyczących wydawania decyzji 
powrotowych, co zwiększy regularność w 
zakresie wydawania decyzji równocześnie 
z decyzją o zakończeniu legalnego pobytu, 
lub niezwłocznie po jej wydaniu np. w 
przypadku wydania negatywnej decyzji 
azylowej, lub wygaśnięcia wizy lub 
dokumentu pobytowego.

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa, że stosowanie klauzuli 
fakultatywnej zawartej w art. 2 ust. 2 lit. 
a) powoduje utworzenie równoległych 
systemów zapewniających ograniczone 
gwarancje na granicach w porównaniu ze 
standardową procedurą powrotu oraz 
zwiększających ryzyko zawracania i 
naruszenia zasady non-refoulement na 
granicach zewnętrznych; w związku z tym 
apeluje do państw członkowskich o 
niestosowanie klauzuli fakultatywnej 
przewidzianej w art. 2 ust. 2 lit. a) do 
przypadków granicznych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa stwierdzenie Komisji, 
zgodnie z którym brak identyfikacji i 
readmisji osób powracających w 
państwach trzecich stanowi jedną z 
głównych przyczyn braku powrotów; 
podkreśla potrzebę poprawy stosunków z 
państwami trzecimi w ramach 
konstruktywnego dialogu na temat 
migracji, aby zapewnić wzajemnie 
korzystną współpracę na rzecz 
skutecznych i trwałych powrotów;

Or. en
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Poprawka 70
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do 
zharmonizowania przepisów dotyczących 
powrotów, w tym przez przyjęcie 
rozporządzenia, w celu wyeliminowania 
istniejących różnic w systemach państw 
członkowskich i poprawy wdrażania 
decyzji nakazujących powrót, w tym przez 
działania wspierające Europejską Agencję 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej;

Or. it

Poprawka 71
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
stosowania dyrektywy również do 
przypadków granicznych, zapewniając 
przestrzeganie gwarancji proceduralnych 
i poszanowanie praw człowieka na 
granicach;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
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Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. ubolewa z powodu nieformalnego 
charakteru współpracy z państwami 
trzecimi; wzywa państwa członkowskie do 
wsparcia Komisji w zawieraniu 
formalnych unijnych umów o readmisji 
połączonych z kontrolą parlamentarną i 
nadzorem sądowym UE; podkreśla, że w 
celu ułatwienia współpracy należy 
zapewnić zachęty, w tym o charakterze 
finansowym;

Or. en

Poprawka 73
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. ubolewa, że państwa członkowskie 
nie wydają systematycznie decyzji 
nakazujących powrót migrantów o 
nieuregulowanym statusie zatrzymanych 
na ich terytorium lub osób, których 
wnioski o azyl zostały odrzucone; zwraca 
się do Komisji o wprowadzenie tego 
obowiązku we wniosku dotyczącym 
przeglądu dyrektywy 2008/115/WE;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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4b. przypomina, iż procedury powrotu 
utrudnia brak współpracy ze strony 
obywateli państw trzecich a same państwa 
członkowskie nie posiadają wystarczająco 
dobrych narzędzi, aby umożliwić 
właściwym organom szybką wymianę 
niezbędnych informacji w związku z 
przeprowadzaniem operacji powrotowych;

Or. pl

Poprawka 75
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wyraża zaniepokojenie z powodu 
zawierania nieformalnych uzgodnień 
dotyczących readmisji z pominięciem 
kontroli parlamentarnej oraz 
demokratycznego i sądowego nadzoru; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję do 
rezygnacji z tej praktyki;

Or. en

Poprawka 76
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. zachęca Komisję do sporządzenia 
opracowania uzupełniającego 
dotyczącego osób objętych nakazem 
wydalenia; przypomina, że w celu 
zachęcania do dobrowolnych powrotów 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
pomoc i doradztwo osobom objętym 
decyzją nakazującą powrót; podkreśla, że 
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warto byłoby przeanalizować trwałość 
powrotów w przypadkach udzielenia i 
nieudzielenia specjalnego wsparcia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania przez migrantów decyzji 
nakazujących powrót, a także przypomina 
główną zasadę zapisaną w dyrektywie, 
zgodnie z którą dobrowolne powroty 
należy przedkładać nad powroty 
przymusowe, jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że godziłoby to w cel 
procedury powrotu;

Or. en

Poprawka 78
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe, ponieważ 
dobrowolne powroty zwykle są bardziej 
trwałe, mniej kosztowne i obciążające dla 
państw oraz wiążą się z większym 
prawdopodobieństwem poszanowania 
praw podstawowych osoby powracającej;



AM\1209758PL.docx 41/123 PE655.606v01-00

PL

Or. en

Poprawka 79
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe, zwracając 
uwagę zarazem, że dobrowolny charakter 
wyjazdu nie powinien zagrażać 
wykonaniu decyzji nakazującej powrót;

Or. en

Poprawka 80
Nicola Procaccini

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także wyraża nadzieję na 
poddanie ocenie skuteczności głównej 
zasady zapisanej w dyrektywie, zgodnie z 
którą dobrowolne powroty należy 
traktować priorytetowo, jako że większość 
decyzji nakazujących powrót nie jest 
obecnie wykonywana;

Or. it

Poprawka 81
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Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe; równocześnie 
podkreśla, że skuteczna polityka 
powrotowa ma zasadnicze znaczenie dla 
możliwości zarządzania migracją;

Or. nl

Poprawka 82
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe, ponieważ te 
decyzje nakazujące powrót zapewniają 
większą trwałość powrotu w perspektywie 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
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Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe, tym bardziej że 
są one trwalsze i mniej kosztowne;

Or. en

Poprawka 84
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

5. przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
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dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe, ponieważ 
okazuje się, że są one trwalsze;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną zasadę 
zapisaną w dyrektywie, zgodnie z którą 
dobrowolne powroty należy przedkładać 
nad powroty przymusowe;

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina, że 
dobrowolne powroty należy proponować 
jako sposób umożliwiający uniknięcie 
zbędnego okresu zatrzymania;

Or. en

Poprawka 87
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, a także przypomina główną 
zasadę zapisaną w dyrektywie, zgodnie z 
którą dobrowolne powroty należy 
przedkładać nad powroty przymusowe;

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
przestrzegania decyzji nakazujących 
powrót, w tym konieczność zapewnienia 
szybkich procedur powrotowych oraz 
istotnego zwiększenia odsetka powrotów;

Or. en

Poprawka 88
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych, szybkich i skutecznych 
procedur powrotu obywateli państw 
trzecich, którzy nie są uprawnieni do 
ochrony, z poszanowaniem praw 
podstawowych odnośnych osób; należy 
zwrócić szczególną uwagę zwłaszcza na 
powrót osób, których wnioski azylowe 
zostały odrzucone, stanowiących istotny 
odsetek migrantów o nieuregulowanym 
statusie w UE, w przypadku występowania 
istotnych luk proceduralnych w UE 
między procedurą azylową i procedurą 
powrotu;

Or. en

Poprawka 89
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję, aby nadal 
traktowała dobrowolne powroty jako 
wariant preferowany w stosunku do 
przymusowych powrotów, a także aby 
zachęcała państwa członkowskie do 
opracowania skutecznych ram 
umożliwiających migrantom o 
nieuregulowanym statusie łatwy dostęp do 
programów dobrowolnych powrotów;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
wymiany informacji i najlepszych praktyk 
dotyczących skutecznych, dobrowolnych 
powrotów w humanitarnych warunkach 
oraz do zapewnienia pomocy operacyjnej 
między państwami członkowskimi na ich 
wniosek w celu wzmocnienia i poprawy 
skuteczności operacyjnej dobrowolnych 
powrotów;

Or. en

Poprawka 91
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
dalszych środków dotyczących 
przymusowych powrotów i sugeruje 
przyznanie państwom członkowskim 
większej swobody w kontroli statusu 
migrantów w przypadku podejrzewanej 
nieuregulowanej migracji;

Or. en

Poprawka 92
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa, że możliwość 
dobrowolnego powrotu jest ułatwieniem 
oferowanym przez państwa członkowskie 
imigrantom o nieuregulowanym statusie, 
lecz nie stanowi ona prawa działającego 
automatycznie;

Or. fr

Poprawka 93
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. uważa, że istotne jest, aby 
programy wspomaganych dobrowolnych 
powrotów były opracowane tak, aby nie 
zachęcały migrantów do przedostawania 
się do Europy w sposób nielegalny w celu 
skorzystania z tych programów; w związku 
z tym wzywa Komisję do wywiązania się z 
podjętych zobowiązań i do oceny, czy 
różnice między programami w zakresie 
dobrowolnych powrotów i reintegracji w 
różnych państwach członkowskich mogą 
prowadzić do sytuacji, w której migranci 
będą wybierać państwa członkowskie 
oferujące najkorzystniejsze warunki;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. przypomina o konieczności 
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wyeliminowania luk między procedurą 
azylową i procedurą powrotu, w 
szczególności możliwości bezzasadnego 
zawieszenia procedur powrotu przez 
składanie kolejnych wniosków o 
udzielenie azylu wyłącznie w celu 
blokowania powrotów; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
niezbędnych procedur w tym celu zgodnie 
z dyrektywą w sprawie procedur 
azylowych oraz dyrektywą powrotową;

Or. en

Poprawka 95
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. wzywa Komisję do dalszego 
finansowania i do zwiększenia środków 
udostępnionych państwom członkowskim i 
partnerom rządowym i pozarządowym w 
celu wspierania programów 
wspomaganych dobrowolnych powrotów, 
czego ostatecznym celem jest zapewnienie 
trwałych powrotów i reintegracji;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
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dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
podkreśla, że stosunkowo krótki termin 
dobrowolnego wyjazdu może utrudnić lub 
w ogóle uniemożliwić dobrowolny wyjazd;

dobrowolnego wyjazdu;

Or. en

Poprawka 97
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
podkreśla, że stosunkowo krótki termin 
dobrowolnego wyjazdu może utrudnić lub 
w ogóle uniemożliwić dobrowolny wyjazd;

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
podkreśla, że stosunkowo krótki termin 
dobrowolnego wyjazdu może utrudnić lub 
w ogóle uniemożliwić dobrowolny wyjazd; 
przypomina, że państwa członkowskie, 
które wyznaczają termin dobrowolnego 
powrotu tylko w następstwie złożenia 
wniosku, mają obowiązek 
poinformowania o tym obywateli państw 
trzecich, których to dotyczy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka
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6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
podkreśla, że stosunkowo krótki termin 
dobrowolnego wyjazdu może utrudnić lub 
w ogóle uniemożliwić dobrowolny wyjazd;

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie przedłużają, jeżeli jest to 
konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
zwraca uwagę, że programy krajowe 
państw członkowskich dotyczące pomocy 
w dobrowolnym wyjeździe często są 
niewystarczające pod względem zakresu i 
dostępnych środków;

Or. en

Poprawka 99
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
podkreśla, że stosunkowo krótki termin 
dobrowolnego wyjazdu może utrudnić lub 
w ogóle uniemożliwić dobrowolny wyjazd;

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności;

Or. fr

Poprawka 100
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
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dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
podkreśla, że stosunkowo krótki termin 
dobrowolnego wyjazdu może utrudnić lub 
w ogóle uniemożliwić dobrowolny wyjazd;

dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności;

Or. en

Poprawka 101
Nicola Procaccini

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
podkreśla, że stosunkowo krótki termin 
dobrowolnego wyjazdu może utrudnić lub 
w ogóle uniemożliwić dobrowolny wyjazd;

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy jeżeli istnieje ryzyko ucieczki 
lub jeżeli wniosek o pozwolenie na legalny 
pobyt został odrzucony jako oczywiście 
bezzasadny lub zawierający fałszywe 
informacje, lub jeżeli dana osoba stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego, państwo 
członkowskie może wstrzymać się od 
wyznaczenia terminu dobrowolnego 
wyjazdu, lub może wyznaczyć termin 
krótszy niż siedem dni;

Or. it

Poprawka 102
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
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dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
podkreśla, że stosunkowo krótki termin 
dobrowolnego wyjazdu może utrudnić lub 
w ogóle uniemożliwić dobrowolny wyjazd;

dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, wynoszący od 7 
do 30 dni, który państwa członkowskie 
muszą przedłużyć, jeżeli jest to konieczne, 
uwzględniając w danym przypadku 
szczególne okoliczności; podkreśla, że 
stosunkowo krótki termin dobrowolnego 
wyjazdu może utrudnić lub w ogóle 
uniemożliwić dobrowolny wyjazd;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
podkreśla, że stosunkowo krótki termin 
dobrowolnego wyjazdu może utrudnić lub 
w ogóle uniemożliwić dobrowolny wyjazd;

6. zwraca uwagę, że zgodnie z art. 7 
dyrektywy w decyzji nakazującej powrót 
wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, wynoszący co 
najmniej 30 dni, który państwa 
członkowskie muszą przedłużyć, jeżeli jest 
to konieczne, uwzględniając w danym 
przypadku szczególne okoliczności; 
podkreśla, że stosunkowo krótki termin 
dobrowolnego wyjazdu może utrudnić lub 
w ogóle uniemożliwić dobrowolny wyjazd;

Or. en

Poprawka 104
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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6a. podkreśla jednak, że jeśli w drodze 
indywidualnej oceny państwa 
członkowskie ustalą, iż dobrowolny 
charakter wyjazdu zagraża wykonaniu 
decyzji nakazującej powrót, państwa 
członkowskie mają możliwość 
wyznaczenia krótszego terminu 
dobrowolnego wyjazdu lub wstrzymania 
się od wyznaczenia tego terminu zgodnie z 
art. 7 ust. 4 dyrektywy;

Or. en

Poprawka 105
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że nie każdej decyzji 
nakazującej powrót towarzyszą szybkie 
procedury powrotu i readmisji ze względu 
na przeszkody o charakterze praktycznym 
i prawnym, oraz z zaniepokojeniem 
zauważa, że może to powodować znaczne 
obciążenia nie tylko dla ośrodków 
lokalnych, ale także dla odnośnych osób;

Or. en

Poprawka 106
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje przepisy 
przyjęte w szeregu państw członkowskich, 
umożliwiające należyte uwzględnienie 
indywidualnych okoliczności na potrzeby 
przedłużenia terminu dobrowolnego 
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wyjazdu;

Or. en

Poprawka 107
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wyraża zaniepokojenie z powodu 
niezamierzonych negatywnych skutków 
przepisów, zgodnie z którymi osoby 
powracające muszą zwrócić się o 
wyznaczenie terminu dobrowolnego 
powrotu zamiast wyznaczenia tego 
terminu przez właściwe organy;

Or. en

Poprawka 108
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. przypomina, że w przypadkach gdy 
dyrektywa wymaga od państw 
członkowskich wstrzymania wydalenia, w 
tym gdy stanowiłoby ono naruszenie 
zasady non-refoulement, zgodnie z art. 14 
ust. 2 dyrektywy państwa członkowskie 
mają obowiązek dostarczenia osobom, 
których to dotyczy, pisemnego 
potwierdzenia, że decyzja nakazująca 
powrót tymczasowo nie będzie podlegać 
wykonaniu;

Or. en
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Poprawka 109
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może prowadzić do tego, 
że państwa członkowskie będą często 
wstrzymywały się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu; przypomina, że 
niewyznaczenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu prowadzi również do wydania 
zakazu wjazdu, co może dodatkowo 
zmniejszyć szanse na dobrowolny wyjazd;

skreśla się

Or. en

Poprawka 110
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może prowadzić do tego, 
że państwa członkowskie będą często 
wstrzymywały się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu; przypomina, że 
niewyznaczenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu prowadzi również do wydania 
zakazu wjazdu, co może dodatkowo 
zmniejszyć szanse na dobrowolny wyjazd;

7. podkreśla, że w przypadku gdy 
istnieje ryzyko ucieczki, jeżeli wniosek o 
pozwolenie na legalny pobyt został 
odrzucony jako oczywiście bezzasadny lub 
zawierający fałszywe informacje, lub jeżeli 
dana osoba stanowi zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego, państwa członkowskie mogą 
wstrzymać się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu lub mogą 
wyznaczyć termin krótszy niż siedem dni;

Or. en

Poprawka 111
Nicola Procaccini
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może prowadzić do tego, 
że państwa członkowskie będą często 
wstrzymywały się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu; przypomina, że 
niewyznaczenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu prowadzi również do wydania 
zakazu wjazdu, co może dodatkowo 
zmniejszyć szanse na dobrowolny wyjazd;

7. podkreśla, że ustalenie istnienia 
ryzyka ucieczki oraz podjęcie decyzji o 
wstrzymaniu się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu jest prerogatywą 
państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może prowadzić do tego, 
że państwa członkowskie będą często 
wstrzymywały się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu; przypomina, że 
niewyznaczenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu prowadzi również do wydania 
zakazu wjazdu, co może dodatkowo 
zmniejszyć szanse na dobrowolny wyjazd;

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może prowadzić do tego, 
że państwa członkowskie będą 
wstrzymywały się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu; przypomina, że 
niewyznaczenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu prowadzi również do wydania 
zakazu wjazdu, co może dodatkowo 
zmniejszyć szanse na dobrowolny wyjazd; 
podkreśla potrzebę poprawy stosowania 
obecnych ram prawnych, aby zwiększyć 
odsetek skutecznych dobrowolnych 
powrotów;

Or. en

Poprawka 113
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Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może prowadzić do tego, 
że państwa członkowskie będą często 
wstrzymywały się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu; przypomina, że 
niewyznaczenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu prowadzi również do wydania 
zakazu wjazdu, co może dodatkowo 
zmniejszyć szanse na dobrowolny wyjazd;

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może sprzyjać 
egzekwowaniu obowiązku współpracy 
osób objętych zobowiązaniem do powrotu 
z organami władzy;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może prowadzić do tego, 
że państwa członkowskie będą często 
wstrzymywały się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu; przypomina, że 
niewyznaczenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu prowadzi również do wydania 
zakazu wjazdu, co może dodatkowo 
zmniejszyć szanse na dobrowolny wyjazd;

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może prowadzić do tego, 
że państwa członkowskie będą często 
wstrzymywały się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu; przypomina o 
potrzebie zapewnienia wyczerpującej i 
zamkniętej listy kryteriów w celu 
stworzenia ścisłej definicji ryzyka 
ucieczki; przypomina, że niewyznaczenie 
terminu dobrowolnego wyjazdu prowadzi 
również do wydania zakazu wjazdu, co 
może dodatkowo zmniejszyć szanse na 
dobrowolny wyjazd;

Or. en
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Poprawka 115
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może prowadzić do tego, 
że państwa członkowskie będą często 
wstrzymywały się od wyznaczenia terminu 
dobrowolnego wyjazdu; przypomina, że 
niewyznaczenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu prowadzi również do wydania 
zakazu wjazdu, co może dodatkowo 
zmniejszyć szanse na dobrowolny wyjazd;

7. podkreśla, że szeroka definicja 
ryzyka ucieczki może pomóc państwom 
członkowskim w skuteczniejszym 
zarządzaniu powrotami; przypomina, że 
niewyznaczenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu prowadzi również do wydania 
zakazu wjazdu;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinie powrotów, w 
tym wymiany informacji i stosowania 
dyrektywy 2001/40/WE w sprawie 
wzajemnego uznawania decyzji o 
wydalaniu obywateli państw trzecich, z 
poszanowaniem gwarancji dotyczących 
praw podstawowych; podkreśla potrzebę 
wsparcia, w tym o charakterze 
operacyjnym, ze strony właściwych 
agencji unijnych; podkreśla potrzebę 
zacieśnienia współpracy między 
państwami członkowskimi i Fronteksem;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że brak spójnych 
definicji i interpretacji dotyczących ryzyka 
ucieczki i stosowania środka detencyjnego 
powodują między innymi, że dochodzi do 
ucieczki wtórnego przemieszczania się 
migrantów o nieuregulowanym statusie;

Or. pl

Poprawka 118
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich obowiązują 
przepisy uchylające decyzje nakazujące 
powrót po upływie określonego terminu, i 
uważa, że takie przepisy są sprzeczne z 
celami dyrektywy;

Or. en

Poprawka 119
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że w żadnym przypadku 
nie należy odsyłać małoletnich bez opieki, 
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chyba że można wykazać, iż leży to w 
najlepszym interesie dziecka;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla znaczenie odrębnego 
rozpatrywania poszczególnych 
przypadków i udzielania pomocy 
dostosowanej do indywidualnych 
okoliczności i perspektyw osoby 
powracającej na każdym etapie 
wspomagania dobrowolnego powrotu, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
małoletnich bez opieki;

Or. en

Poprawka 121
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych;

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych, podkreśla, że 
ważne jest, aby te informacje były 
dostępne dla osób, których to dotyczy, a 
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zwłaszcza by były sporządzone w 
zrozumiałym dla nich języku; wyraża 
zaniepokojenie z powodu częstego braku 
dostatecznej szczegółowości i 
uzasadnienia decyzji nakazujących 
powrót;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych;

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych; jest zdania, że 
nie należy odsyłać dzieci pozbawionych 
opieki oraz że należy je informować o 
przysługujących im prawach i środkach 
odwoławczych w sposób przystępny i w 
zrozumiałym dla nich języku;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 

8. podkreśla, że zgodnie z wymogami 
dyrektywy decyzje nakazujące powrót i 
decyzje o zakazie wjazdu oraz decyzje 
dotyczące wydalenia powinny być 
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pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych;

zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych;

8. podkreśla, że decyzje nakazujące 
powrót i decyzje o zakazie wjazdu 
powinny być szybkie i skuteczne;

Or. en

Poprawka 125
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych;

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu mogą być stosowane w 
sposób przewidziany w prawie krajowym;
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Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych;

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych, sporządzone w 
języku zrozumiałym dla danej osoby;

Or. en

Poprawka 127
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych;

8. podkreśla, że dotyczące wydalenia 
decyzje nakazujące powrót i decyzje o 
zakazie wjazdu powinny być 
zindywidualizowane i wydawane w formie 
pisemnej, a także powinny zawierać 
precyzyjne uzasadnienie prawne i 
faktyczne oraz informacje o dostępnych 
środkach odwoławczych i istotnych 
terminach;

Or. bg
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Poprawka 128
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę, że dwustronne 
umowy o readmisji stosowane zgodnie z 
art. 6 ust. 3 dyrektywy powrotowej nie 
zapewniają odpowiednich gwarancji 
proceduralnych, w tym powiadomienia 
odnośnej osoby o podjęciu 
indywidualnego środka oraz 
poinformowania jej o dostępnych 
skutecznych środkach odwoławczych; 
ubolewa z powodu powtarzających się 
praktyk w niektórych państwach 
członkowskich, polegających na 
stosowaniu nadal innych dwustronnych 
umów o readmisji zawartych z innym 
państwem członkowskim lub państwem 
trzecim zamiast stosowania art. 6 ust. 1 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 129
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że zasada non-
refoulement jest wiążąca dla państw 
członkowskich w każdych 
okolicznościach, w tym w odniesieniu do 
procedur powrotu nieobjętych zakresem 
stosowania dyrektywy powrotowej;

Or. en
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Poprawka 130
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla, że przewidziana w art. 2 
ust. 2 lit. a) możliwość dotycząca 
niestosowania dyrektywy do obywateli 
państw trzecich, którzy podlegają 
zakazowi wjazdu, skutkuje tworzeniem 
równoległych systemów, które nie 
zapewniają takich samych gwarancji 
proceduralnych, jak te przewidziane w 
dyrektywie, i mogą prowadzić do licznych 
naruszeń praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 131
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych;

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych; 
zauważa jednak, że większość państw 
próbuje jedynie egzekwować powroty w 
przypadku bezpośredniego zagrożenia dla 
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porządku publicznego; wskazuje, że często 
dochodzi do wyczerpania procedury lub 
jest ona powtarzana bez końca, aby 
doprowadzić ostatecznie do uzyskania 
dokumentu pobytowego; zauważa, że w 
czasie toczących się procedur dochodzi do 
poczęcia dzieci, które następnie są 
wykorzystywane do ubiegania się o 
dokument pobytowy ze względów 
humanitarnych;

Or. nl

Poprawka 132
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych;

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia na określonych 
warunkach;

Or. en

Poprawka 133
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych;

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu;

Or. en

Poprawka 134
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych;

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement, 
innych naruszeń praw podstawowych lub 
ze względu na stan zdrowia 
niepozwalający na wykonanie decyzji 
nakazującej powrót bez nadmiernego 
ryzyka; zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia automatycznego skutku 
zawieszającego;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych;

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych; 
podkreśla, że najlepszy interes dziecka 
powinien być pierwszą okolicznością 
rozważaną w przypadku wszystkich decyzji 
dotyczących dzieci, w tym w oczekiwaniu 
na decyzje dotyczące powrotu;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
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znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych;

znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych; 
środek odwoławczy z automatycznym 
skutkiem zawieszającym jest niezbędny w 
celu ujednolicenia praktyk i zapewnienia 
nieodsyłania przed wydaniem ostatecznej 
decyzji;

Or. en

Poprawka 137
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych;

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
kontrolę decyzji dotyczącej powrotu; 
podkreśla potrzebę zapewnienia takiego 
skutku zawieszającego w sytuacjach, w 
których istnieje ryzyko naruszenia zasady 
non-refoulement;

Or. en

Poprawka 138
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
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Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych;

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego;

Or. en

Poprawka 139
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla 
znaczenie takiego skutku zawieszającego 
w sytuacjach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement; 
zauważa, że w większości państw 
wniesienie odwołania od decyzji 
dotyczącej powrotu nie ma automatycznie 
skutku zawieszającego, co może prowadzić 
do zmniejszenia poziomu ochrony i 
zwiększenia obciążeń administracyjnych;

9. zwraca uwagę, że w dyrektywie 
przewidziano tymczasowe zawieszenie 
wykonania wydalenia w oczekiwaniu na 
decyzję dotyczącą powrotu; podkreśla, że 
taki skutek zawieszający może osłabiać 
skuteczność powrotów; zauważa, że w 
większości państw wniesienie odwołania 
od decyzji dotyczącej powrotu nie ma 
automatycznie skutku zawieszającego, co 
ułatwia wykonanie procedur powrotu;

Or. fr

Poprawka 140
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Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

skreśla się

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 142
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 143
Nicola Procaccini

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

10. wyraża nadzieję na ograniczone 
korzystanie z art. 6 ust. 4 dyrektywy 
powrotowej przez państwa członkowskie, 
w nadzwyczajnych sytuacjach, na 
podstawie oceny poszczególnych 
przypadków;
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Or. it

Poprawka 144
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

10. zauważa ograniczone stosowanie 
art. 6 ust. 4 dyrektywy powrotowej przez 
państwa członkowskie; wyraża 
przekonanie, że nie przyczynia się to do 
długotrwałego rozwiązania problemu 
nielegalnej migracji;

Or. en

Poprawka 145
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy, co powoduje, że 
migranci, którzy nie mogą zostać odesłani, 
często nie mają dostępu do 
przysługujących ich praw podstawowych, 
w tym do opieki zdrowotnej, mieszkania, 
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ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

edukacji i wymiaru sprawiedliwości; 
podkreśla, że wydawanie zezwoleń na 
pobyt osobom, które nie mogą powrócić do 
swojego kraju pochodzenia, mogłoby 
pomóc zapobiegać przedłużającym się 
nielegalnym pobytom i ułatwić tym 
osobom włączenie społeczne i wniesienie 
wkładu w życie społeczne;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne; 
zwraca uwagę, że przyczyniłoby się to 
również do wyeliminowania stanu 
niepewności administracyjnej, w którym 
pozostawiane są te osoby;

Or. en

Poprawka 147
Maria Walsh

Projekt rezolucji
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Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy, w szczególności w 
przypadkach ryzyka naruszenia zasady 
non-refoulement w odniesieniu do osób i 
grup wymagających szczególnego 
traktowania; podkreśla, że wydawanie 
zezwoleń na pobyt osobom, które nie 
mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

Or. en

Poprawka 148
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom, 
ograniczyć wyzysk pracowników i ułatwić 
tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne; 
wzywa państwa członkowskie do szerszego 
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stosowania art. 6 ust. 4 dyrektywy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

10. przypomina, że art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej umożliwia 
państwom członkowskim wydanie 
obywatelowi państwa trzeciego nielegalnie 
przebywającego na ich terytorium 
niezależnego zezwolenia na pobyt; 
podkreśla znaczenie skutecznego 
wyczerpania wszystkich możliwości 
przewidzianych w dyrektywie do 
wykonania decyzji nakazujących powrót, 
zwracając uwagę na dobrowolne powroty; 
jednakże z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej w przypadku, gdy 
powrót okazuje się niemożliwy;

Or. en

Poprawka 150
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 

10. podkreśla, że wydawanie zezwoleń 
na pobyt osobom, które nie mogą powrócić 
do swojego kraju pochodzenia, zgodnie z 
art. 6 ust. 4 dyrektywy, może ułatwić tym 
osobom włączenie społeczne i wniesienie 
wkładu w życie społeczne; jednocześnie 
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okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

niezbędna jest koordynacja na szczeblu 
Unii, aby uniknąć czynników 
przyciągających i nieuprawnionych 
wtórnych przepływów;

Or. en

Poprawka 151
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
wydawanie zezwoleń na pobyt osobom, 
które nie mogą powrócić do swojego kraju 
pochodzenia, mogłoby pomóc zapobiegać 
przedłużającym się nielegalnym pobytom i 
ułatwić tym osobom włączenie społeczne i 
wniesienie wkładu w życie społeczne;

10. z ubolewaniem zauważa 
ograniczone stosowanie art. 6 ust. 4 
dyrektywy powrotowej; wyraża 
zaniepokojenie tym, że państwa 
członkowskie nie wydają zezwoleń na 
pobyt czasowy w przypadku, gdy powrót 
okazuje się niemożliwy; podkreśla, że 
ułatwianie wydawania zezwoleń na pobyt 
osobom, które nie mogą powrócić do 
swojego kraju pochodzenia, mogłoby 
pomóc zapobiegać przedłużającym się 
nielegalnym pobytom i ułatwić tym 
osobom włączenie społeczne i wniesienie 
wkładu w życie społeczne;

Or. bg

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę, że przeszkodą dla 
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skutecznego wdrażania dyrektywy jest 
brak dostępu do pomocy prawnej i usług 
tłumaczy ustnych ze względu na 
ograniczone możliwości i środki 
finansowe; uważa, że należy udostępnić 
więcej funduszy na świadczenie pomocy 
prawnej, w szczególności należy zapewnić 
finansowanie pomocy prawnej 
świadczonej przez działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 153
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. ubolewa jednak, że gdy bezpieczny 
powrót staje się możliwy, większość 
państw członkowskich często nie zastępuje 
zezwoleń na pobyt czasowy 
obowiązkowymi zarządzeniami powrotu; 
ubolewa ponadto, że w efekcie zezwolenie 
na pobyt czasowy de facto upodabnia się 
do zezwolenia na pobyt stały;

Or. nl

Poprawka 154
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę na istotne różnice w 
stosowaniu przez państwa członkowskie 
prawa do odwołania, zwłaszcza pod 
względem rodzaju organu odwoławczego i 
terminów, w jakich można wnieść 
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odwołanie; podkreśla potrzebę 
zagwarantowania prawa do skutecznego 
środka odwoławczego, w tym przez 
dostarczenie odpowiednich i dostępnych 
informacji oraz świadczenie pomocy 
prawnej;

Or. en

Poprawka 155
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z ubolewaniem zauważa, że 
stosowanie art. 6 ust. 4 przez niektóre 
państwa członkowskie prowadzi do 
wydawania zezwoleń na pobyt stały, nawet 
wówczas, gdy przeszkoda 
uniemożliwiająca powrót ma charakter 
tymczasowy;

Or. en

Poprawka 156
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zaniepokojeniem zauważa 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że 
takie podejście może ograniczać 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót;

skreśla się
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Or. nl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zaniepokojeniem zauważa 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że 
takie podejście może ograniczać 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót;

skreśla się

Or. en

Poprawka 158
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zaniepokojeniem zauważa 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że takie 
podejście może ograniczać motywację do 
przestrzegania zapisów decyzji nakazującej 
powrót;

11. z zaniepokojeniem zauważa 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że takie 
podejście może ograniczać motywację do 
przestrzegania zapisów decyzji nakazującej 
powrót; wzywa państwa członkowskie do 
przestrzegania obowiązku przewidzianego 
w dyrektywie, zgodnie z którym należy 
rozważyć cofnięcie lub zawieszenie zakazu 
wjazdu, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
jest w stanie wykazać, że opuścił 
terytorium państwa członkowskiego;
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Or. en

Poprawka 159
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zaniepokojeniem zauważa 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że 
takie podejście może ograniczać 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zaniepokojeniem zauważa 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że 
takie podejście może ograniczać 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu;

Or. en
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Poprawka 161
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zaniepokojeniem zauważa 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że takie 
podejście może ograniczać motywację do 
przestrzegania zapisów decyzji nakazującej 
powrót;

11. z zaniepokojeniem zauważa 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że takie 
podejście może ograniczać motywację do 
przestrzegania zapisów decyzji nakazującej 
powrót, oraz wzywa państwa członkowskie 
do rozważenia zmiany tej praktyki;

Or. en

Poprawka 162
Nicola Procaccini

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zaniepokojeniem zauważa 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że 
takie podejście może ograniczać 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót;

11. uważa, że zakazy wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
często stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu, powinny być 
raczej stosowane wraz z wydaniem decyzji 
o przymusowym powrocie, tak aby 
ograniczać motywację do 
nieprzestrzegania zapisów decyzji 
nakazującej powrót;

Or. it

Poprawka 163
Nadine Morano

Projekt rezolucji
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Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zaniepokojeniem zauważa 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że takie 
podejście może ograniczać motywację do 
przestrzegania zapisów decyzji 
nakazującej powrót;

11. przyjmuje z zadowoleniem 
powszechną praktykę automatycznego 
wydawania zakazów wjazdu, które w 
niektórych państwach członkowskich są 
stosowane w trakcie realizacji 
dobrowolnego wyjazdu; podkreśla, że takie 
podejście umożliwia skuteczniejszą walkę 
z nielegalną imigracją i ochronę granic 
Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 164
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. ma świadomość, że wydawanie 
zakazów wjazdu jest niezbędne w celu 
zatrzymania spirali wniosków, odmów 
wjazdu i nakazów opuszczenia terytorium 
w poszczególnych państwach 
członkowskich; zauważa, że sytuacja ta 
powoduje ogromne obciążenia 
administracyjne dla państw 
członkowskich, których to dotyczy, i 
utrwala brak pewności prawa po stronie 
zainteresowanych osób; uważa, że 
zainteresowane osoby nie są zatem 
zachęcane do budowania przyszłości w 
swoim kraju pochodzenia;

Or. nl

Poprawka 165
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
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Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca uwagę, że sytuacja danej 
osoby może zmieniać się w okresie 
objętym zakazem wjazdu i osoba ta może 
być zagrożona prześladowaniem w 
państwie, do którego powróci, nie mając 
przy tym możliwości wjazdu do Unii ze 
względu na wydany zakaz wjazdu; wzywa 
państwa członkowskie do znoszenia 
zakazów wjazdu ze względów 
humanitarnych w takich przypadkach;

Or. en

Poprawka 166
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. ponownie stwierdza, że ze względu 
na formalnie bezsankcyjny charakter 
środków nakazujących powrót zakazu 
wjazdu nie należy stosować jako ogólnego 
środka sankcjonującego, lecz powinien 
być on wydawany w oparciu o 
indywidualną ocenę;

Or. en

Poprawka 167
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. uważa, że nakładanie długich 
okresów zakazu wjazdu stanowi środek o 
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niezaprzeczalnie sankcjonującym 
charakterze i przyczynia się do uznawania 
migracji za przestępstwo; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia dostępnych 
procedur składania wniosków o zniesienie 
zakazu wjazdu, gwarantujących 
indywidualną ocenę z należytym 
uwzględnieniem najlepszych interesów 
dziecka, prawa do życia rodzinnego oraz 
zasady proporcjonalności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że chociaż groźba 
otrzymania zakazu wjazdu może stanowić 
bodziec do opuszczenia kraju w terminie 
dobrowolnego wyjazdu, to już wydanie 
takiego zakazu w rzeczywistości zmniejsza 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót i może 
zwiększyć ryzyko ucieczki;

12. zauważa, że chociaż groźba 
otrzymania zakazu wjazdu może stanowić 
bodziec do opuszczenia kraju w terminie 
dobrowolnego wyjazdu, to już wydanie 
takiego zakazu w rzeczywistości zmniejsza 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót i może 
zwiększyć ryzyko ucieczki; wzywa 
państwa członkowskie do rozważenia 
koordynacji wydawania zakazów wjazdu 
w czasie, aby umożliwić skuteczne 
wykonanie decyzji nakazującej powrót;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że chociaż groźba 
otrzymania zakazu wjazdu może stanowić 
bodziec do opuszczenia kraju w terminie 
dobrowolnego wyjazdu, to już wydanie 
takiego zakazu w rzeczywistości zmniejsza 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót i może 
zwiększyć ryzyko ucieczki;

12. podkreśla, że groźba otrzymania 
zakazu wjazdu stanowi bodziec do 
opuszczenia kraju w terminie 
dobrowolnego wyjazdu;

Or. en

Poprawka 170
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że chociaż groźba 
otrzymania zakazu wjazdu może stanowić 
bodziec do opuszczenia kraju w terminie 
dobrowolnego wyjazdu, to już wydanie 
takiego zakazu w rzeczywistości zmniejsza 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót i może 
zwiększyć ryzyko ucieczki;

12. podkreśla, że w dyrektywie 
przewidziano przepisy zezwalające na 
znoszenie zakazów wjazdu, i wzywa 
państwa członkowskie do stosowania ich 
w razie potrzeby;

Or. en

Poprawka 171
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że chociaż groźba 
otrzymania zakazu wjazdu może stanowić 
bodziec do opuszczenia kraju w terminie 
dobrowolnego wyjazdu, to już wydanie 
takiego zakazu w rzeczywistości zmniejsza 

12. podkreśla, że groźba otrzymania 
zakazu wjazdu stanowi skuteczny bodziec 
do opuszczenia kraju w terminie 
dobrowolnego wyjazdu;
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motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót i może 
zwiększyć ryzyko ucieczki;

Or. en

Poprawka 172
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że chociaż groźba 
otrzymania zakazu wjazdu może stanowić 
bodziec do opuszczenia kraju w terminie 
dobrowolnego wyjazdu, to już wydanie 
takiego zakazu w rzeczywistości zmniejsza 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót i może 
zwiększyć ryzyko ucieczki;

12. podkreśla, że groźba otrzymania 
zakazu wjazdu stanowi element walki z 
nielegalną imigracją i pozwala na 
egzekwowanie poszanowania 
integralności europejskich granic i 
unijnego prawa w dziedzinie migracji;

Or. fr

Poprawka 173
Nicola Procaccini

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że chociaż groźba 
otrzymania zakazu wjazdu może stanowić 
bodziec do opuszczenia kraju w terminie 
dobrowolnego wyjazdu, to już wydanie 
takiego zakazu w rzeczywistości zmniejsza 
motywację do przestrzegania zapisów 
decyzji nakazującej powrót i może 
zwiększyć ryzyko ucieczki;

12. podkreśla, że groźba otrzymania 
zakazu wjazdu może stanowić bodziec do 
opuszczenia kraju w ustalonym terminie; 
uważa, że wydaniu zakazu wjazdu 
powinna towarzyszyć decyzja nakazująca 
przymusowy powrót, tak aby ograniczyć 
ryzyko ucieczki;

Or. it
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Poprawka 174
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uznaje, że wydawanie zakazów 
wjazdu wraz z nakazami opuszczenia 
terytorium stanowi niezbędne dwutorowe 
podejście; uznaje ponadto, że jeżeli 
zniechęcałoby to daną osobę do 
dobrowolnego powrotu jej przymusowe 
odesłanie byłoby zgodne z art. 16 
dyrektywy 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 
2008 r.;

Or. nl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że zakazy wjazdu mają 
nieproporcjonalne skutki zwłaszcza dla 
rodzin i dzieci; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzoną przez niektóre państwa 
członkowskie możliwość wyłączenia dzieci 
z zakresu stosowania zakazu wjazdu, 
podkreśla jednak, że interesy dzieci 
powinny być także najważniejszym 
czynnikiem uwzględnianym podczas 
podejmowania decyzji o wydaniu zakazu 
wjazdu dla ich rodziców;

skreśla się

Or. en

Poprawka 176
Charlie Weimers
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że zakazy wjazdu mają 
nieproporcjonalne skutki zwłaszcza dla 
rodzin i dzieci; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzoną przez niektóre państwa 
członkowskie możliwość wyłączenia dzieci 
z zakresu stosowania zakazu wjazdu, 
podkreśla jednak, że interesy dzieci 
powinny być także najważniejszym 
czynnikiem uwzględnianym podczas 
podejmowania decyzji o wydaniu zakazu 
wjazdu dla ich rodziców;

skreśla się

Or. en

Poprawka 177
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że zakazy wjazdu mają 
nieproporcjonalne skutki zwłaszcza dla 
rodzin i dzieci; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzoną przez niektóre państwa 
członkowskie możliwość wyłączenia dzieci 
z zakresu stosowania zakazu wjazdu, 
podkreśla jednak, że interesy dzieci 
powinny być także najważniejszym 
czynnikiem uwzględnianym podczas 
podejmowania decyzji o wydaniu zakazu 
wjazdu dla ich rodziców;

13. podkreśla, że zakazy wjazdu mają 
nieproporcjonalne skutki zwłaszcza dla 
rodzin i dzieci; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzoną przez niektóre państwa 
członkowskie możliwość wyłączenia dzieci 
z zakresu stosowania zakazu wjazdu, 
podkreśla jednak, że interesy dzieci 
powinny być także najważniejszym 
czynnikiem uwzględnianym podczas 
podejmowania decyzji o wydaniu zakazu 
wjazdu dla ich rodziców; wzywa państwa 
członkowskie do poszanowania prawa do 
życia rodzinnego i niewydawania zakazów 
wjazdu w przypadku, gdy członek rodziny 
legalnie zamieszkuje w Unii, lecz zamiast 
tego ułatwiania łączenia rodzin zgodnie z 
dyrektywą o łączeniu rodzin, jeżeli 
powrotów nie można było uniknąć;
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Or. en

Poprawka 178
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że zakazy wjazdu mają 
nieproporcjonalne skutki zwłaszcza dla 
rodzin i dzieci; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzoną przez niektóre państwa 
członkowskie możliwość wyłączenia dzieci 
z zakresu stosowania zakazu wjazdu, 
podkreśla jednak, że interesy dzieci 
powinny być także najważniejszym 
czynnikiem uwzględnianym podczas 
podejmowania decyzji o wydaniu zakazu 
wjazdu dla ich rodziców;

13. podkreśla, że zakazy wjazdu są 
bardzo przydatne, niezależnie od profilu 
osób czy grup osób, których dotyczą;

Or. fr

Poprawka 179
Nicola Procaccini

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że zakazy wjazdu mają 
nieproporcjonalne skutki zwłaszcza dla 
rodzin i dzieci; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzoną przez niektóre państwa 
członkowskie możliwość wyłączenia dzieci 
z zakresu stosowania zakazu wjazdu, 
podkreśla jednak, że interesy dzieci 
powinny być także najważniejszym 
czynnikiem uwzględnianym podczas 
podejmowania decyzji o wydaniu zakazu 
wjazdu dla ich rodziców;

13. podkreśla, że interesy dzieci 
powinny być uwzględniane podczas 
podejmowania decyzji o wydaniu zakazu 
wjazdu dla ich rodziców, w oparciu o 
staranną ocenę poszczególnych 
przypadków;

Or. it
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Poprawka 180
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że zakazy wjazdu mają 
nieproporcjonalne skutki zwłaszcza dla 
rodzin i dzieci; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzoną przez niektóre państwa 
członkowskie możliwość wyłączenia dzieci 
z zakresu stosowania zakazu wjazdu, 
podkreśla jednak, że interesy dzieci 
powinny być także najważniejszym 
czynnikiem uwzględnianym podczas 
podejmowania decyzji o wydaniu zakazu 
wjazdu dla ich rodziców;

13. podkreśla, że zakazy wjazdu mają 
nieproporcjonalne skutki zwłaszcza dla 
rodzin i dzieci; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzoną przez niektóre państwa 
członkowskie możliwość wyłączenia dzieci 
z zakresu stosowania zakazu wjazdu i 
zachęca pozostałe państwa członkowskie 
do przyjęcia podobnej polityki, podkreśla 
jednak, że interesy dzieci powinny być 
także najważniejszym czynnikiem 
uwzględnianym podczas podejmowania 
decyzji o wydaniu zakazu wjazdu dla ich 
rodziców;

Or. en

Poprawka 181
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że zakazy wjazdu mają 
nieproporcjonalne skutki zwłaszcza dla 
rodzin i dzieci; z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzoną przez niektóre państwa 
członkowskie możliwość wyłączenia dzieci 
z zakresu stosowania zakazu wjazdu, 
podkreśla jednak, że interesy dzieci 
powinny być także najważniejszym 
czynnikiem uwzględnianym podczas 
podejmowania decyzji o wydaniu zakazu 
wjazdu dla ich rodziców;

13. podkreśla, że zakazy wjazdu mogą 
mieć nieproporcjonalne skutki zwłaszcza 
dla rodzin i dzieci; z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzoną przez niektóre 
państwa członkowskie możliwość 
wyłączenia dzieci z zakresu stosowania 
zakazu wjazdu, podkreśla jednak, że 
interesy dzieci powinny być także 
najważniejszym czynnikiem 
uwzględnianym podczas podejmowania 
decyzji o wydaniu zakazu wjazdu dla ich 
rodziców;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla znaczenie przyśpieszonej 
procedury granicznej, która miałaby 
zastosowanie do osób, których wnioski o 
azyl zostały odrzucone w trakcie 
azylowych procedur granicznych 
przyczynią się do szybszego przyjęcia i 
egzekwowania decyzji nakazujących 
powrót na granicach zewnętrznych;

Or. pl

Poprawka 183
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że decyzji nakazującej 
powrót może towarzyszyć zakaz wjazdu; 
zwraca jednak uwagę, że nie istnieją 
dowody jakoby zakaz wjazdu przyczyniał 
się do lepszego wykonania decyzji 
nakazujących powrót; nalega, że zakazy 
wjazdu należy stosować w szczególnych 
przypadkach wobec osób, które stanowią 
realne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego lub narodowego; o ile 
niektórych przestępców można byłoby 
objąć decyzją o zakazie wjazdu, nie 
powinno to mieć zastosowania do 
sprawców wykroczeń;

Or. en
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Poprawka 184
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że zatrzymanie 
migrantów o nieuregulowanym statusie 
podlegających powrotowi w ośrodku 
detencyjnym powinno być zawsze 
traktowane jako środek ostateczny, 
ograniczony czasowo i przewidujący 
gwarancje dla osób pozbawionych 
wolności; wzywa państwa członkowskie do 
stosowania mniej przymusowych i 
radykalnych środków stanowiących 
alternatywę dla zatrzymania;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na różnice w 
transpozycji do przepisów krajowych 
definicji „ryzyka ucieczki” i ponownie 
przypomina, że zgodnie z art. 3 pkt 7 
dyrektywy istnienie takiego ryzyka należy 
zawsze oceniać w oparciu o obiektywne 
kryteria określone przez prawo;

skreśla się

Or. en

Poprawka 186
Nicola Procaccini
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na różnice w 
transpozycji do przepisów krajowych 
definicji „ryzyka ucieczki” i ponownie 
przypomina, że zgodnie z art. 3 pkt 7 
dyrektywy istnienie takiego ryzyka należy 
zawsze oceniać w oparciu o obiektywne 
kryteria określone przez prawo;

14. zwraca uwagę na różnice w 
transpozycji do przepisów krajowych 
definicji „ryzyka ucieczki”, ale ponownie 
przypomina, że zgodnie z art. 3 pkt 7 
dyrektywy oznacza ono istnienie w 
indywidualnych przypadkach powodów, 
opartych na obiektywnych kryteriach 
określonych przez prawo, pozwalających 
sądzić, że obywatel państwa trzeciego, 
który jest objęty procedurami dotyczącymi 
powrotu, może uciec, co pozostawia 
pewien margines swobody na szczeblu 
państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na różnice w 
transpozycji do przepisów krajowych 
definicji „ryzyka ucieczki” i ponownie 
przypomina, że zgodnie z art. 3 pkt 7 
dyrektywy istnienie takiego ryzyka należy 
zawsze oceniać w oparciu o obiektywne 
kryteria określone przez prawo;

14. przypomina, że w art. 3 ust. 7 
dyrektywy przewidziano, że „ryzyko 
ucieczki” oznacza istnienie w 
indywidualnych przypadkach powodów, 
opartych na obiektywnych kryteriach 
określonych przez prawo, pozwalających 
sądzić, że obywatel państwa trzeciego, 
który jest objęty procedurami dotyczącymi 
powrotu, może uciec; zwraca uwagę na 
różnice w transpozycji do przepisów 
krajowych definicji „ryzyka ucieczki”;

Or. en
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Poprawka 188
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na różnice w 
transpozycji do przepisów krajowych 
definicji „ryzyka ucieczki” i ponownie 
przypomina, że zgodnie z art. 3 pkt 7 
dyrektywy istnienie takiego ryzyka należy 
zawsze oceniać w oparciu o obiektywne 
kryteria określone przez prawo;

14. zwraca uwagę na różnice w 
transpozycji do przepisów krajowych 
definicji „ryzyka ucieczki”;

Or. en

Poprawka 189
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na różnice w 
transpozycji do przepisów krajowych 
definicji „ryzyka ucieczki” i ponownie 
przypomina, że zgodnie z art. 3 pkt 7 
dyrektywy istnienie takiego ryzyka należy 
zawsze oceniać w oparciu o obiektywne 
kryteria określone przez prawo;

14. zwraca uwagę na różnice w 
transpozycji do przepisów krajowych 
definicji „ryzyka ucieczki” i że wymaga 
ona doprecyzowania, aby zapewnić jasno 
zdefiniowane podstawy dla stosowania 
środka detencyjnego; ponownie 
przypomina, że zgodnie z art. 3 pkt 7 
dyrektywy istnienie takiego ryzyka należy 
zawsze oceniać w oparciu o obiektywne 
kryteria określone przez prawo;

Or. en

Poprawka 190
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że zgodność z art. 3 ust. 
7 dyrektywy wymaga należytego 
rozpatrzenia indywidualnych okoliczności 
odnośnej osoby podczas określania ryzyka 
ucieczki uzasadniającego zatrzymanie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, które są 
często stosowane w niemalże 
automatyczny sposób, podczas gdy 
indywidualne okoliczności rozpatruje się 
w bardzo ograniczonym zakresie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 192
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, które są 
często stosowane w niemalże 

skreśla się
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automatyczny sposób, podczas gdy 
indywidualne okoliczności rozpatruje się 
w bardzo ograniczonym zakresie;

Or. en

Poprawka 193
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, które są 
często stosowane w niemalże 
automatyczny sposób, podczas gdy 
indywidualne okoliczności rozpatruje się w 
bardzo ograniczonym zakresie;

15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, które 
obejmują ogólne kryteria, takie jak 
nieposiadanie dokumentów tożsamości, 
prowadzące de facto do domniemania 
ryzyka ucieczki wobec wszystkich 
migrantów nieposiadających 
dokumentów, którzy otrzymali decyzję 
nakazującą powrót, bądź brak możliwości 
wskazania oficjalnego adresu lub brak 
pieniędzy; ubolewa, że kryteria te są często 
stosowane w niemalże automatyczny 
sposób, podczas gdy indywidualne 
okoliczności rozpatruje się w bardzo 
ograniczonym zakresie;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka
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15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, które są 
często stosowane w niemalże 
automatyczny sposób, podczas gdy 
indywidualne okoliczności rozpatruje się w 
bardzo ograniczonym zakresie;

15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe i niekiedy 
rozbieżne wykazy „obiektywnych 
kryteriów” służących zdefiniowaniu ryzyka 
ucieczki, które są często stosowane w 
niemalże automatyczny sposób, podczas 
gdy indywidualne okoliczności rozpatruje 
się w bardzo ograniczonym zakresie; 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
wyczerpującej i zharmonizowanej 
ogólnounijnej listy obiektywnych 
kryteriów służących ustaleniu ryzyka 
ucieczki;

Or. en

Poprawka 195
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, które są 
często stosowane w niemalże 
automatyczny sposób, podczas gdy 
indywidualne okoliczności rozpatruje się w 
bardzo ograniczonym zakresie;

15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, które są 
często stosowane w niemalże 
automatyczny sposób, podczas gdy 
indywidualne okoliczności rozpatruje się w 
bardzo ograniczonym zakresie; podkreśla, 
że w wielu państwach członkowskich 
doprowadziło to do systematycznego 
stosowania środka detencyjnego pomimo 
jego wysokich kosztów w stosunku do 
rozwiązań alternatywnych;

Or. en

Poprawka 196
Nicola Procaccini
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, które są 
często stosowane w niemalże 
automatyczny sposób, podczas gdy 
indywidualne okoliczności rozpatruje się 
w bardzo ograniczonym zakresie;

15. odnotowuje, że w przepisach kilku 
państw członkowskich uwzględniono 
rozległe wykazy „obiektywnych 
kryteriów” służących zdefiniowaniu ryzyka 
ucieczki;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, które są 
często stosowane w niemalże 
automatyczny sposób, podczas gdy 
indywidualne okoliczności rozpatruje się 
w bardzo ograniczonym zakresie;

15. wyraża zaniepokojenie tym, że 
zróżnicowane definicje obiektywnych 
kryteriów służących do oceny ryzyka 
ucieczki, zawarte w prawodawstwie 
krajowym państw członkowskich, mogą 
prowadzić do niespójnego stosowania 
środka detencyjnego na terenie Unii;

Or. en

Poprawka 198
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka
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15. wyraża zaniepokojenie tym, że w 
przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, które są 
często stosowane w niemalże 
automatyczny sposób, podczas gdy 
indywidualne okoliczności rozpatruje się 
w bardzo ograniczonym zakresie;

15. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że 
w przepisach kilku państw członkowskich 
uwzględniono rozległe wykazy 
„obiektywnych kryteriów” służących 
zdefiniowaniu ryzyka ucieczki, co jest 
zgodne z duchem i literą dyrektywy;

Or. fr

Poprawka 199
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że zgodnie z 
międzynarodowym prawem dotyczącym 
praw człowieka stosowanie środka 
detencyjnego musi być określone w prawie 
oraz konieczne, rozsądne i proporcjonalne 
do zamierzonych celów i powinno 
obejmować możliwie jak najkrótszy okres, 
a decyzja o zastosowaniu środka 
detencyjnego zawsze musi opierać się na 
indywidualnej ocenie danych okoliczności 
z uwzględnieniem interesów danej osoby;

Or. en

Poprawka 200
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że zatrzymanie w 
ośrodku detencyjnym musi pozostać 
środkiem ostatecznym, wyjątkiem, a nie 
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regułą, ponieważ zatrzymanie, niezależnie 
od czasu trwania, ma szkodliwy wpływ na 
psychikę objętych nim osób;

Or. en

Poprawka 201
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że niewykonanie nakazu 
dobrowolnego opuszczenia terytorium 
samo w sobie stanowi obiektywne 
kryterium dla uznania, że istnieje ryzyko 
ucieczki;

Or. nl

Poprawka 202
Tineke Strik

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. ponownie stwierdza, że dłuższy 
okres zatrzymania nie zwiększa szans na 
powrót, jest bardziej kosztowny niż 
alternatywy dla środka detencyjnego, a 
państwa nie powinny automatycznie 
stosować maksymalnego okresu 
dozwolonego na mocy dyrektywy i 
powinny zagwarantować przestrzeganie 
wszystkich warunków zgodności z prawem 
środka detencyjnego w całym okresie 
zatrzymania;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego;

16. przypomina, że zgodnie z 
dyrektywą wobec osób powracających 
można zgodnie z prawem zastosować 
środek detencyjny;

Or. en

Poprawka 204
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu;
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członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego;

Or. en

Poprawka 205
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego;

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; krytykuje fakt, że nawet po 
wielokrotnym niewykonaniu nakazu 
opuszczenia terytorium nakazy te są 
egzekwowane jedynie w bardzo 
wyjątkowych okolicznościach; zauważa, 
że skoro dane osoby nie mają perspektyw 
na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, 
przyjęcie ich w społeczności nie stanowi 
alternatywy dla środka detencyjnego; 
zauważa, że osoby powracające wybierają 
tę ostatnią możliwość jedynie po to, aby 
przez zwykły upór udowodnić swoją 
integrację w społeczności, na przykład 
powołując się na naukę dzieci w szkole, i 
w ten sposób ostatecznie uzyskać 
zezwolenie na pobyt stały;

Or. nl

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego;

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego, co do 
których udowodniono, że stanowią lepsze 
rozwiązanie dla migrantów oraz dla 
państw członkowskich, ponieważ są mniej 
kosztowne i mają mniej szkodliwe skutki 
dla migrantów, a zwłaszcza dzieci i osób 
wymagających szczególnego traktowania;

Or. en

Poprawka 207
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; wzywa państwa członkowskie, 
aby przedstawiły środki, które stosują jako 
alternatywy dla środka detencyjnego;
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członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego;

Or. fr

Poprawka 208
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego;

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny 
wyłącznie w przypadku, gdy nie ma 
możliwości zastosowania łagodniejszych 
środków przymusu, oraz przez możliwie 
najkrótszy okres czasu; z ubolewaniem 
stwierdza, że – mimo obowiązku 
stosowania środka detencyjnego jedynie w 
ostateczności – w praktyce państwa 
członkowskie opracowują i stosują bardzo 
niewiele realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego; 
zwraca uwagę, że jak wynika z wielu 
badań, dłuższe okresy zatrzymania nie 
prowadzą do zwiększenia odsetka 
powrotów;

Or. en

Poprawka 209
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka
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16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego;

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego; 
pochwala państwa członkowskie, które 
wprowadziły przepisy stanowiące jasno, że 
zastosowanie środka detencyjnego jest 
nieuzasadnione, jeżeli nie ma rozsądnych 
perspektyw wydalenia danej osoby;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego;

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego, w 
szczególności dla dzieci zarówno 



AM\1209758PL.docx 107/123 PE655.606v01-00

PL

pozbawionych opieki, jak i 
przebywających w towarzystwie rodzin;

Or. en

Poprawka 211
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
zastosowania łagodniejszych środków 
przymusu; z ubolewaniem stwierdza, że – 
mimo obowiązku stosowania środka 
detencyjnego jedynie w ostateczności – w 
praktyce państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby w trybie pilnym 
zapewniły realne, oparte na społeczności 
alternatywy dla środka detencyjnego;

16. zauważa, że zgodnie z dyrektywą 
przewidziano okoliczności, w których 
wobec osób powracających można zgodnie 
z prawem zastosować środek detencyjny; 
zauważa również, że zastosowanie środka 
detencyjnego jest możliwe wyłącznie jeżeli 
nie ma możliwości skutecznego 
zastosowania innych wystarczających, lecz 
łagodniejszych środków przymusu w 
konkretnym przypadku; z ubolewaniem 
stwierdza, że państwa członkowskie 
opracowują i stosują bardzo niewiele 
realnych alternatyw dla środka 
detencyjnego;

Or. en

Poprawka 212
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa państwa członkowskie do 
respektowania mandatu odpowiednich i 
właściwych organów krajowych i 
międzynarodowych, takich jak krajowe 
instytucje praw człowieka, instytucje 
rzeczników praw człowieka i krajowe 
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mechanizmy prewencji, sprawujących 
niezależny nadzór nad warunkami 
zatrzymania;

Or. en

Poprawka 213
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. podkreśla, że zgodnie z dyrektywą 
zastosowanie środka detencyjnego jest 
niezgodne z prawem, gdy nie ma 
rozsądnych perspektyw wydalenia danej 
osoby; ubolewa, że wiele państw 
członkowskich zezwala na stosowanie 
środka detencyjnego ze względów 
bezpieczeństwa narodowego niezależnie 
od istnienia rozsądnych perspektyw 
wydalenia danej osoby;

Or. en

Poprawka 214
Balázs Hidvéghi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur 
powrotu, co stanowi bezpośrednie 
naruszenie Konwencji o prawach dziecka, 
ponieważ jak wyjaśnił Komitet Praw 
Dziecka, wobec dzieci nigdy nie należy 
stosować środka detencyjnego do celów 
związanych z imigracją, a zatrzymania 

skreśla się
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nigdy nie można uzasadnić najlepszym 
interesem dziecka;

Or. en

Poprawka 215
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka;

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka; 
ma świadomość, że te prawa mają skutek 
odwrotny do zamierzonego, ponieważ 
rodzice są zachęcani do wysłania dzieci do 
pożądanego kraju docelowej migracji z 
wyprzedzeniem; uważa, że w efekcie 
małoletni są narażeni na większe 
niebezpieczeństwo w czasie podróży do 
kraju docelowego oraz podczas pobytu w 
nim; utrzymuje, że w interesie wszystkich 
dzieci leży możliwie jak największe 
zniechęcanie do tej formy znęcania się 
nad dziećmi przez rodziców; ma również 
świadomość, że dorośli często podają się 
za małoletnich, aby powoływać się na 
prawa przysługujące dzieciom;

Or. nl

Poprawka 216
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka;

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba domniemanych 
dzieci zatrzymanych w ramach procedur 
powrotu, co stanowi bezpośrednie 
naruszenie Konwencji o prawach dziecka, 
ponieważ jak wyjaśnił Komitet Praw 
Dziecka, wobec dzieci nigdy nie należy 
stosować środka detencyjnego do celów 
związanych z imigracją, a zatrzymania 
nigdy nie można uzasadnić najlepszym 
interesem dziecka; podkreśla, że powinny 
istnieć obowiązkowe procedury 
umożliwiające wykrywanie dorosłych 
podających się za dzieci, w tym oceny 
wieku kostnego i wieku uzębienia, aby 
umożliwić skupienie większej uwagi na 
najlepszych interesach prawdziwych 
dzieci;

Or. en

Poprawka 217
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka;

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka, 
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zgodnie również z Deklaracją nowojorską 
w sprawie uchodźców i migrantów z dnia 
19 września 2016 r.; podkreśla znaczenie 
wypracowania przez państwa 
członkowskie alternatyw dla środka 
detencyjnego, takich jak oparte na 
społeczności ośrodki dla dzieci;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka;

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka; 
wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia odpowiednich, humanitarnych 
i nieizolacyjnych alternatyw dla środka 
detencyjnego, gdy leży to w najlepszym 
interesie dziecka i jest niezbędne w celu 
zapewnienia mu bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 219
Nadine Morano

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka;

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co jest zgodne z prawem unijnym; 
podkreśla, że aby nie ułatwiać handlu 
dziećmi oraz przemytu i porywania dzieci, 
obecność dziecka nie może stanowić 
jedynej przeszkody dla zatrzymania ani 
wydalenia.

Or. fr

Poprawka 220
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka;

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka, 
zwłaszcza ze względu na możliwe 
niezwykle szkodliwe skutki dla jego 
zdrowia psychicznego;

Or. en

Poprawka 221
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
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Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka;

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka; 
wzywa do położenia kresu zatrzymaniom 
dzieci;

Or. en

Poprawka 222
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że w ośrodkach 
detencyjnych w Unii Europejskiej nadal 
przebywa znaczna liczba dzieci 
zatrzymanych w ramach procedur powrotu, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
Konwencji o prawach dziecka, ponieważ 
jak wyjaśnił Komitet Praw Dziecka, wobec 
dzieci nigdy nie należy stosować środka 
detencyjnego do celów związanych z 
imigracją, a zatrzymania nigdy nie można 
uzasadnić najlepszym interesem dziecka;

17. podkreśla potrzebę stworzenia 
odpowiednich i skutecznych alternatyw 
dla środka detencyjnego wobec 
małoletnich w ramach procedur powrotu; 
przypomina, że Komitet Praw Dziecka 
uważa, że wobec dzieci nigdy nie należy 
stosować środka detencyjnego do celów 
związanych z imigracją, a zatrzymania 
nigdy nie można uzasadnić najlepszym 
interesem dziecka;

Or. en

Poprawka 223
Charlie Weimers
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. potępia fakt, że tysiące dorosłych 
migrantów podaje się za dzieci, 
niesprawiedliwie powołując się w ten 
sposób na prawa przyznane na mocy 
Konwencji o prawach dziecka;

Or. en

Poprawka 224
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
dyrektywy powrotowej we wszystkich jej 
aspektach; wzywa Komisję do dalszego 
monitorowania tego procesu wdrażania 
oraz do podjęcia działań w razie 
stwierdzenia nieprawidłowości;

18. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
dyrektywy powrotowej przy pełnym 
poszanowaniu transpozycji dyrektywy w 
każdym państwie członkowskim; wzywa 
Komisję do dalszego monitorowania tego 
procesu wdrażania oraz do podjęcia działań 
w razie stwierdzenia nieprawidłowości;

Or. en

Poprawka 225
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
dyrektywy powrotowej we wszystkich jej 
aspektach; wzywa Komisję do dalszego 
monitorowania tego procesu wdrażania 

18. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
dyrektywy powrotowej we wszystkich jej 
aspektach; wzywa Komisję do dalszego 
monitorowania tego procesu wdrażania;
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oraz do podjęcia działań w razie 
stwierdzenia nieprawidłowości;

Or. en

Poprawka 226
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
dyrektywy powrotowej we wszystkich jej 
aspektach; wzywa Komisję do dalszego 
monitorowania tego procesu wdrażania 
oraz do podjęcia działań w razie 
stwierdzenia nieprawidłowości;

18. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia właściwego wdrożenia 
dyrektywy powrotowej we wszystkich jej 
aspektach; wzywa Komisję do dalszego 
monitorowania tego procesu wdrażania;

Or. en

Poprawka 227
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w różnych państwach osoby zatrzymane 
wyłącznie na podstawie ich statusu 
imigracyjnego, których powrót w 
rozsądnym terminie stał się niemożliwy ze 
względu na pandemię COVID-19, zostały 
zwolnione; ubolewa, że w zaleceniach 
Komisji w sprawie środka detencyjnego 
wydanych w komunikacie w sprawie 
COVID-19 z dnia 16 kwietnia 2020 r. nie 
uwzględniono środków zalecanych przez 
WHO i europejski komitet ds. 
zapobiegania torturom;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 
zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem małoletnich 
bez opieki;

skreśla się

Or. en

Poprawka 229
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 

skreśla się
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zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem małoletnich 
bez opieki;

Or. en

Poprawka 230
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 
zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem małoletnich 
bez opieki;

19. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania 
ustanowienia organów monitorujących, 
posiadających odpowiednie umocowanie, 
objętych monitorowaniem, mających 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; podkreśla, że 
monitorowanie powrotów powinno 
obejmować wszystkie etapy operacji 
powrotowych, przy zapewnieniu 
odpowiednich zasobów; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
wykorzystywania istniejących 
niezależnych organów monitorujących, 
takich jak organizacje krajowe i 
międzynarodowe oraz krajowe instytucje 
praw człowieka, przez współpracę z nimi 
lub przez ich wyznaczenie jako systemów 
monitorowania przymusowych powrotów; 
wzywa Komisję do zapewnienia 
ustanowienia mechanizmu monitorowania 
po powrocie, aby móc dzięki niemu poznać 
losy osób zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
należących do grup wymagających 
szczególnego traktowania, w tym 
małoletnich bez opieki oraz rodzin, jeżeli 
zostały zobowiązane do powrotu;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 
zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem małoletnich 
bez opieki;

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 
zobowiązanych do powrotu, gdy jest to 
prawnie i praktycznie możliwe, ze 
szczególnym uwzględnieniem grup 
wymagających szczególnego traktowania, 
takich jak małoletni bez opieki; podkreśla 
potrzebę monitorowania planów 
reintegracji osób powracających w celu 
zapewnienia skutecznego wykonania 
powrotu; wzywa Komisję do ułatwienia 
wymiany dobrych praktyk między 
państwami członkowskimi w odniesieniu 
do monitorowania po powrocie oraz do 
przydzielenia odpowiednich środków 
finansowych na ten cel;

Or. en

Poprawka 232
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 

19. uważa, że państwa członkowskie i 
Frontex mają obowiązek egzekwowania 
prawa i zapewnienia faktycznego 
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organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 
zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem małoletnich 
bez opieki;

odsyłania osób, którym nakazano 
opuszczenie danego terytorium; 

Or. nl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 
zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem małoletnich 
bez opieki;

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 
zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem odesłanych 
dzieci bez opieki, choć ich odsyłania 
należy unikać; wzywa państwa 
członkowskie do odpowiedniego 
przekazywania obowiązków służb 
odpowiedzialnych za ochronę dzieci 
między organami krajowymi, aby zadbać o 
opiekę nad dziećmi zobowiązanymi do 
powrotu oraz zapewnić im dostęp do 
krajowych instytucji ochrony dzieci;

Or. en
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Poprawka 234
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 
zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem małoletnich 
bez opieki;

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury;

Or. en

Poprawka 235
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
organami monitorującymi, które mają 
zdolności i kompetencje, wysoki poziom 
niezależności i wiedzy fachowej, a także 
przejrzyste procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 
zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem małoletnich 
bez opieki;

19. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby państwa członkowskie i Frontex 
dysponowały odpowiednio umocowanymi 
i finansowanymi organami 
monitorującymi, które mają zdolności i 
kompetencje, wysoki poziom niezależności 
i wiedzy fachowej, a także przejrzyste 
procedury; wzywa Komisję do 
zapewnienia ustanowienia mechanizmu 
monitorowania po powrocie, aby móc 
dzięki niemu poznać losy osób 
zobowiązanych do powrotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem małoletnich 
bez opieki;
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Or. bg

Poprawka 236
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. z zaniepokojeniem zauważa, że 
państwa członkowskie z trudnością 
regularnie wypełniają wszystkie miejsca 
dostępne dla osób powracających w 
ramach operacji powrotowych w lotach 
czarterowych koordynowanych przez 
Frontex, głównie z uwagi na składane w 
ostatniej chwili wnioski o udzielenie azylu 
lub ucieczki osób powracających;

Or. en

Poprawka 237
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. utrzymuje, że po przybyciu osób 
powracających do krajów pochodzenia 
UE i państwa członkowskie nie ponoszą 
już odpowiedzialności za te osoby, lecz 
spoczywa ona na krajach pochodzenia; 
utrzymuje ponadto, że należy wstrzymać 
pomoc rozwojową dla krajów, które 
odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za 
swoich obywateli;

Or. nl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wyraża ubolewanie z powodu 
zawierania nieformalnych umów z 
państwami trzecimi bez zapewnienia 
należytej kontroli parlamentarnej oraz 
demokratycznego i sądowego nadzoru, 
które stanowią wymóg formalnych umów 
o readmisji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. z zaniepokojeniem zauważa, że w 
niektórych przypadkach możliwość 
wspólnych operacji powrotowych 
koordynowanych przez Frontex 
wykluczają umowy dwustronne zawierane 
przez państwa członkowskie organizujące 
operację lub uczestniczące w niej z 
krajami docelowymi spoza UE;

Or. en

Poprawka 240
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

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie trwałości 
powrotów przez ich monitorowanie oraz 
finansowanie programów na rzecz 
reintegracji we współpracy z państwami 
trzecimi będącymi krajami pochodzenia.

Or. en


