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Изменение 120
Ан-Софи Пелтие

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. приема изложената по-долу 
позиция на първо четене, като взема 
предвид препоръките на 
консултативната група на правните 
служби на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията;

1. Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 121
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно общите стандарти и 
процедури, приложими в държавите 
членки за връщане на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни 
(преработен текст) Принос на 
Европейската комисия за срещата на 
лидерите в
Залцбург на 19 и 20 септември 2018 г.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно общите стандарти и 
процедури, приложими в държавите 
членки за връщане на неправомерно 
пребиваващи граждани на трети страни 
(преработен текст) Принос на 
Европейската комисия за срещата на 
лидерите в
Залцбург на 19 и 20 септември 2018 г.

Or. en

Обосновка

Това е хоризонтално изменение, свързано с измененията на съображения 6,9, 10, 22, 
25, 32, 40 и 47 и на членове 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 и 22.
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Изменение 122
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно общите стандарти и 
процедури, приложими в държавите 
членки за връщане на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни 
(преработен текст) Принос на 
Европейската комисия за срещата на 
лидерите в
Залцбург на 19 и 20 септември 2018 г.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно общите стандарти и 
процедури, приложими в държавите 
членки за връщане на неправомерно 
пребиваващи граждани на трети страни 
(преработен текст) Принос на 
Европейската комисия за срещата на 
лидерите в
Залцбург на 19 и 20 септември 2018 г.

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“. Това е хоризонтално 
изменение, свързано с членове 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 и 22.

Изменение 123
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ефективната и справедлива 
политика в областта на връщането е 
съществена част от подхода на Съюза за 
по-добро управление на миграцията във 
всички аспекти, както е отразено в 
Европейската програма за миграцията 
от май 2015 г.11

(2) Външните граници на 
държавите членки са границите на 
Съюза. Общата политика в областта на 
връщането, която е едновременно 
ефективна и зачита правата на 
незаконно пребиваващите мигранти, 
е съществена част от подхода на Съюза 
за по-добро управление на миграцията 
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във всички аспекти, както е отразено в 
Европейската програма за миграцията 
от май 2015 г.11

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. it

Изменение 124
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ефективната и справедлива 
политика в областта на връщането е 
съществена част от подхода на Съюза 
за по-добро управление на миграцията 
във всички аспекти, както е отразено в 
Европейската програма за 
миграцията от май 2015 г.11.

(2) В основата на подхода на Съюза 
за по-добро управление на миграцията 
във всички аспекти следва да стои 
зачитаща достойнството, хуманна и 
основана на правата политика.

_________________
11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Изменение 125
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ефективната и справедлива 
политика в областта на връщането е 
съществена част от подхода на Съюза за 
по-добро управление на миграцията във 
всички аспекти, както е отразено в 
Европейската програма за миграцията 
от май 2015 г11.

(2) Ефективната и справедлива 
политика в областта на връщането е 
съществена част от подхода на Съюза за 
по-добро и по-балансирано управление 
на миграцията във всички аспекти, 
както е отразено в Европейската 
програма за миграцията от май 2015 г.11.
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_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. fr

Изменение 126
Чарли Веймерс, Емануил Франгос

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ефективната и справедлива 
политика в областта на връщането е 
съществена част от подхода на Съюза за 
по-добро управление на миграцията във 
всички аспекти, както е отразено в 
Европейската програма за миграцията 
от май 2015 г.11

(2) Ефективната, ефикасна и бърза 
политика в областта на връщането е 
съществена част от подхода на Съюза за 
по-добро управление на миграцията във 
всички аспекти, както е отразено в 
Европейската програма за миграцията 
от май 2015 г.11

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015)285 final.

Or. en

Изменение 127
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 28 юни 2018 г. в 
заключенията си Европейският съвет 
подчерта необходимостта от 
значително увеличаване на 
ефективното връщане на 
незаконните мигранти и приветства 
намерението на Комисията да 
представи законодателни 
предложения за по-ефективна и по-
съгласувана европейска политика в 

заличава се
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областта на връщането.

Or. en

Изменение 128
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 28 юни 2018 г. в 
заключенията си Европейският съвет 
подчерта необходимостта от 
значително увеличаване на ефективното 
връщане на незаконните мигранти и 
приветства намерението на 
Комисията да представи 
законодателни предложения за по-
ефективна и по-съгласувана 
европейска политика в областта на 
връщането.

(3) Процентът на връщане на 
незаконните мигранти в Съюза 
остава недостатъчен. Както беше 
подчертано от Европейския съвет в 
заключенията му от 28 юни 2018 г., 
необходимо е да се приеме ефективна 
и последователна европейска 
политика за връщане, с цел да се 
постигне значително увеличаване на 
ефективното връщане на незаконните 
мигранти чрез подобряване на 
процедурите за връщане и обратно 
приемане, включително чрез 
сключване на нови двустранни 
споразумения за обратно приемане и 
осигуряване на пълното изпълнение на 
съществуващите.

Or. it

Изменение 129
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 28 юни 2018 г. в 
заключенията си Европейският съвет 
подчерта необходимостта от значително 
увеличаване на ефективното връщане на 
незаконните мигранти и приветства 

(3) На 28 юни 2018 г. в 
заключенията си Европейският съвет 
подчерта необходимостта от значително 
увеличаване на ефективното връщане на 
незаконните мигранти и приветства 
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намерението на Комисията да представи 
законодателни предложения за по-
ефективна и по-съгласувана европейска 
политика в областта на връщането.

намерението на Комисията да представи 
законодателни предложения за по-
ефективна и по-съгласувана европейска 
политика в областта на връщането. Тези 
заключения са формулирани в 
контекст, при който процентът на 
ефективните връщания беше само 
36,6% през 2017 г., което продължава 
да е твърде недостатъчно.

Or. fr

Изменение 130
Том Вандендрисе, Никола Бе

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 28 юни 2018 г. в 
заключенията си Европейският съвет 
подчерта необходимостта от значително 
увеличаване на ефективното връщане на 
незаконните мигранти и приветства 
намерението на Комисията да представи 
законодателни предложения за по-
ефективна и по-съгласувана европейска 
политика в областта на връщането.

(3) На 28 юни 2018 г. в 
заключенията си Европейският съвет 
подчерта необходимостта от значително 
увеличаване на ефективното връщане на 
незаконните мигранти и търсещите 
убежище лица, чиито молби са били 
отхвърлени, и приветства намерението 
на Комисията да представи 
законодателни предложения за по-
ефективна и по-съгласувана европейска 
политика в областта на връщането.

(Това изменение се прилага в целия 
текст.)

Or. nl

Обосновка

Новият термин „незаконна миграция“ създава несигурност около съществената 
характеристика на нелегалната имиграция, а именно, че това е имиграция, която 
противоречи на закона.

Изменение 131
Ан-Софи Пелтие
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Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) На 19 декември 2018 г. Общото 
събрание на Организацията на 
обединените нации одобри Глобалния 
пакт на ООН за миграцията. В този 
документ държавите поемат 
ангажимент да гарантират, че всяко 
задържане в контекста на 
международната миграция се 
извършва след надлежен процес, не е 
произволно, основава се на закона, 
необходимостта, 
пропорционалността и 
индивидуалните преценки, извършва 
се от упълномощени длъжностни 
лица и за възможно най-кратък срок, 
независимо дали задържането е 
извършено при влизане, преминаване 
или при процедури за връщане и 
независимо от мястото, в което се 
извършва. Те също така се 
задължават да отдадат приоритет 
на алтернативите за задържане без 
лишаване от свобода, които 
съответстват на международното 
право, и да възприемат хуманен 
основан на правата подход по 
отношение на всяко задържане на 
мигранти, като използват 
задържането само като крайна 
мярка.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 132
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
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Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Прилагането в трети страни 
на съвместни кампании за 
повишаване на осведомеността 
относно рисковете от незаконната 
миграция и политиката на Съюза за 
връщане следва да бъде засилено.

Or. it

Изменение 133
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека. Следва 
да се установят ясни, прозрачни и 
справедливи правила с цел установяване 
на ефективна политика на връщане, 
която възпира нередовната миграция и 
осигурява съгласуваност с общата 
европейска система за убежище и със 
системата за законна миграция и 
допринася за техния интегритет.

(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека. Следва 
да се установят ясни, прозрачни и 
справедливи правила с цел установяване 
на ефективна политика на връщане, 
която възпира нередовната миграция и 
осигурява съгласуваност с общата 
европейска система за убежище и със 
системата за законна миграция и 
допринася за техния интегритет. Тези 
общи стандарти обаче не могат по 
никакъв начин да нарушават 
суверенното право и задължението на 
държавите членки, в съответствие с 
член 15 от ЕКПЧ, наред с другото, да 
защитават и гарантират своите 
територии и население срещу лошите 
последици от неограничената законна 
или незаконна миграция.
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Or. nl

Обосновка

В членовете на ЕКПЧ няма йерархия. Всички членове имат еднаква тежест.

Изменение 134
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека. Следва 
да се установят ясни, прозрачни и 
справедливи правила с цел установяване 
на ефективна политика на връщане, 
която възпира незаконната миграция 
и осигурява съгласуваност с общата 
европейска система за убежище и със 
системата за законна миграция и 
допринася за техния интегритет.

(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека. Следва 
да се установят ясни, прозрачни и 
справедливи правила с цел установяване 
на ефективна европейска политика на 
връщане.

Or. en

Обосновка

Докладчикът в сянка желае да се запази формулировката на предишната директива.

Изменение 135
Чарли Веймерс, Емануил Франгос

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при 
пълно зачитане на техните основни 
права и на тяхното достойнство, 
както и на международното право, 
включително задълженията в 
областта на защитата на 
бежанците и правата на човека. 
Следва да се установят ясни, 
прозрачни и справедливи правила с цел 
установяване на ефективна политика 
на връщане, която възпира незаконната 
миграция и осигурява съгласуваност с 
общата европейска система за убежище 
и със системата за законна миграция и 
допринася за техния интегритет.

(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти и на международното право, 
при тясно сътрудничество с трети 
държави, за да се осигурят ефективни 
и бързи процедури за връщане. Една 
ефективна политика на връщане 
включва значително повишаване на 
процента на връщанията, възпира 
незаконната миграция и осигурява 
съгласуваност с общата европейска 
система за убежище и със системата за 
законна миграция и допринася за тях.

Or. en

Изменение 136
Мария Грапини

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека. Следва 
да се установят ясни, прозрачни и 
справедливи правила с цел установяване 
на ефективна политика на връщане, 
която възпира нередовната миграция и 
осигурява съгласуваност с общата 
европейска система за убежище и със 
системата за законна миграция и 
допринася за техния интегритет.

(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин, независимо 
от статута им и при пълно зачитане 
на техните основни права и на тяхното 
достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека. Следва 
да се установят ясни, прозрачни, 
недискриминационни и справедливи 
правила с цел установяване на 
ефективна политика на връщане, която 
възпира нередовната миграция и 
осигурява съгласуваност с общата 
европейска система за убежище и със 
системата за законна миграция и 
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допринася за техния интегритет.

Or. ro

Изменение 137
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека. Следва 
да се установят ясни, прозрачни и 
справедливи правила с цел 
установяване на ефективна политика 
на връщане, която възпира 
незаконната миграция и осигурява 
съгласуваност с общата европейска 
система за убежище и със системата 
за законна миграция и допринася за 
техния интегритет.

(4) Държавите членки не следва да 
бъдат задължени да приемат и 
прилагат политика на връщане. Ако 
дадена държава членка направи този 
избор, нейната политика на връщане 
следва да се прилага само на 
доброволни начала и да се основава на 
общи стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците, защитата на правата на 
детето, защитата на лицата в 
уязвимо положение, защитата на 
лицата без гражданство и други 
задължения в областта на правата на 
човека. Следва да се установят ясни, 
прозрачни и основани на права 
правила.

Or. en

Изменение 138
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тази европейска политика на (4) Тази европейска политика на 
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връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на 
защитата на бежанците и правата 
на човека. Следва да се установят ясни, 
прозрачни и справедливи правила с цел 
установяване на ефективна политика на 
връщане, която възпира незаконната 
миграция и осигурява съгласуваност с 
общата европейска система за убежище 
и със системата за законна миграция и 
допринася за техния интегритет.

връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право. Следва да се 
установят ясни, прозрачни и 
справедливи правила с цел установяване 
на ефективна политика на връщане, 
която възпира незаконната миграция, 
ограничава стимулите за такава 
миграция и осигурява съгласуваност с 
общата европейска система за убежище 
и със системата за законна миграция и 
допринася за техния интегритет.

Or. fr

Изменение 139
Том Вандендрисе, Никола Бе

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека. Следва 
да се установят ясни, прозрачни и 
справедливи правила с цел установяване 
на ефективна политика на връщане, 
която възпира  незаконната миграция и 
осигурява съгласуваност с общата 
европейска система за убежище и със 
системата за законна миграция и 
допринася за техния интегритет.

(Не се отнася до българския текст.)

(Това изменение важи за целия текст. 
Приемането му ще наложи 
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съответните промени в целия текст.)

Or. nl

Обосновка

От съображения за яснота трябва да бъде предпочитана думата „незаконна“. 
Разглежданият въпрос е миграцията, която не е в съответствие със закона.

Изменение 140
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Настоящата директива следва да 
установи хоризонтален набор от 
правила, приложими спрямо всички 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в дадена 
държава членка.

(5) Настоящата директива следва да 
установи хоризонтален набор от 
правила, приложими спрямо всички 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в дадена 
държава членка. Тези хоризонтални 
правила не следва да възпрепятстват 
суверенните държави членки да 
налагат по-строги правила на 
гражданите на трети държави 
съобразно конкретното социално и 
икономическо положение на всяка 
държава членка.

Or. nl

Обосновка

Това изменение е тясно свързано със съображение 3 (както се изменя) за 
необходимостта от ефективна политика на връщане и съображение 4 за 
суверенитета на държавите членки.

Изменение 141
Том Вандендрисе

Предложение за директива
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Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите членки следва да 
следят за това прекратяването на 
незаконния престой на граждани на 
трети страни да се извършва по 
справедлива и прозрачна процедура. В 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на ЕС, решенията 
съгласно настоящата директива следва 
да се вземат индивидуално и въз основа 
на обективни критерии, което 
означава, че незаконният престой 
следва да не е единственото 
обстоятелство, което трябва да се 
вземе предвид. Когато използват 
стандартни формуляри за решения, 
свързани с връщане, например решения 
за връщане, и ако има такива, забрани за 
влизане или решения за извеждане, 
държавите членки следва да зачитат 
този принцип и изцяло да спазват 
всички приложими разпоредби на 
настоящата директива.

(6) Държавите членки следва да 
следят за това прекратяването на 
незаконния престой на граждани на 
трети страни да се извършва по 
справедлива, окончателна, прозрачна и 
бърза процедура. В съответствие с 
общите принципи на законодателството 
на ЕС, решенията съгласно настоящата 
директива следва да се вземат 
индивидуално и въз основа на 
обективни критерии. Когато използват 
стандартни формуляри за решения, 
свързани с връщане, например решения 
за връщане, и ако има такива, забрани за 
влизане или решения за извеждане, 
държавите членки следва да зачитат 
този принцип и изцяло да спазват 
всички приложими разпоредби на 
настоящата директива. Държавите 
членки не следва да се ограничават до 
вземането на решения, но следва и да 
ги прилагат, като използват всички 
правни средства, с които разполагат, 
включително временно задържане, 
предшестващо незабавното 
извеждане.

Or. nl

Обосновка

Това изменение за ефективно прилагане е свързано със съображение 3 за 
необходимостта от ефективна политика на връщане.

Изменение 142
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите членки следва да (6) Държавите членки следва да 



AM\1214327BG.docx 17/395 PE658.738v01-00

BG

следят за това прекратяването на 
незаконния престой на граждани на 
трети страни да се извършва по 
справедлива и прозрачна процедура. В 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на ЕС, решенията 
съгласно настоящата директива следва 
да се вземат индивидуално и въз основа 
на обективни критерии, което означава, 
че незаконният престой следва да не е 
единственото обстоятелство, което 
трябва да се вземе предвид. Когато 
използват стандартни формуляри за 
решения, свързани с връщане, 
например решения за връщане, и ако 
има такива, забрани за влизане или 
решения за извеждане, държавите 
членки следва да зачитат този 
принцип и изцяло да спазват всички 
приложими разпоредби на настоящата 
директива.

следят за това при установяване на 
неправомерен престой на гражданин 
на трета страна да се започне 
процедура за проверка дали неговият 
престой следва да бъде узаконен въз 
основа на неговите съществуващи 
връзки с държавата членка по реда на 
основана на права, справедлива и 
прозрачна процедура. В съответствие с 
общите принципи на законодателството 
на ЕС, решенията съгласно настоящата 
директива следва да се вземат 
индивидуално и въз основа на 
обективни критерии, което означава, че 
неправомерният престой следва да не е 
единственото обстоятелство, което 
трябва да се вземе предвид. Разпоредби 
съгласно настоящата директива не 
следва да подкопават принципа на 
индивидуализирано вземане на 
решения и да възпрепятстват 
разглеждането на обстоятелствата 
по всеки отделен случай.

Or. en

Обосновка

Тези изменения са в съответствие с предложенията за изменение на съображение 4.

Изменение 143
Мария Грапини

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите членки следва да 
следят за това прекратяването на 
незаконния престой на граждани на 
трети страни да се извършва по 
справедлива и прозрачна процедура. В 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на ЕС, решенията 
съгласно настоящата директива следва 
да се вземат индивидуално и въз основа 

(6) Държавите членки следва да 
следят за това прекратяването на 
незаконния престой на граждани на 
трети страни да се извършва по 
справедлива, хуманна и прозрачна 
процедура, с по-ефективни процедури 
за връщане. В съответствие с общите 
принципи на законодателството на ЕС, 
решенията съгласно настоящата 
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на обективни критерии, което означава, 
че незаконният престой следва да не е 
единственото обстоятелство, което 
трябва да се вземе предвид. Когато 
използват стандартни формуляри за 
решения, свързани с връщане, например 
решения за връщане, и ако има такива, 
забрани за влизане или решения за 
извеждане, държавите членки следва да 
зачитат този принцип и изцяло да 
спазват всички приложими разпоредби 
на настоящата директива.

директива следва да се вземат 
индивидуално и въз основа на 
обективни критерии, което означава, че 
незаконният престой следва да не е 
единственото обстоятелство, което 
трябва да се вземе предвид. Когато 
използват стандартни формуляри за 
решения, свързани с връщане, например 
решения за връщане, и ако има такива, 
забрани за влизане или решения за 
извеждане, държавите членки следва да 
зачитат този принцип и изцяло да 
спазват всички приложими разпоредби 
на настоящата директива.

Or. ro

Изменение 144
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите членки следва да 
следят за това прекратяването на 
незаконния престой на граждани на 
трети страни да се извършва по 
справедлива и прозрачна процедура. В 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на ЕС, решенията 
съгласно настоящата директива следва 
да се вземат индивидуално и въз основа 
на обективни критерии, което означава, 
че незаконният престой следва да не е 
единственото обстоятелство, което 
трябва да се вземе предвид. Когато 
използват стандартни формуляри за 
решения, свързани с връщане, например 
решения за връщане, и ако има такива, 
забрани за влизане или решения за 
извеждане, държавите членки следва да 
зачитат този принцип и изцяло да 
спазват всички приложими разпоредби 

(6) Държавите членки следва да 
следят за това прекратяването на 
неправомерния престой на граждани на 
трети страни да се извършва по 
справедлива и прозрачна процедура. В 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на ЕС, решенията 
съгласно настоящата директива следва 
да се вземат индивидуално и въз основа 
на обективни критерии, което означава, 
че неправомерният престой следва да 
не е единственото обстоятелство, което 
трябва да се вземе предвид. Когато 
използват стандартни формуляри за 
решения, свързани с връщане, например 
решения за връщане, и ако има такива, 
забрани за влизане или решения за 
извеждане, държавите членки следва да 
зачитат този принцип и изцяло да 
спазват всички приложими разпоредби 
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на настоящата директива. на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“. Това е хоризонтално 
изменение, свързано с членове 1,2,3,4,8,10,13,14,15 и 22.

Изменение 145
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и 
издаването на решение за връщане 
следва да бъде подсилена, за да се 
намалят опасността от укриване и 
вероятността от неразрешени 
вторични движения. Необходимо е да 
се гарантира, че решението за 
връщане се издава непосредствено 
след решението за отхвърляне или 
прекратяване на законния престой, а 
в най-добрия случай — в един и същ 
акт или решение. Това изискване 
следва да се прилага по-специално в 
случаите, когато молбата за 
международна закрила е отхвърлена, 
при условие че процедурата за 
връщане е спряна, докато 
отхвърлянето стане окончателно и в 
очакване на резултата от 
обжалването на отхвърлянето.

заличава се

Or. en
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Обосновка

В различните държави членки решенията за предоставяне на убежище не се издават 
от едни и същи органи. Разделението между два органа е гаранция за независимост. 
Това съображение е свързано с изменението на член 8.

Изменение 146
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и 
издаването на решение за връщане 
следва да бъде подсилена, за да се 
намалят опасността от укриване и 
вероятността от неразрешени 
вторични движения. Необходимо е да 
се гарантира, че решението за 
връщане се издава непосредствено 
след решението за отхвърляне или 
прекратяване на законния престой, а 
в най-добрия случай — в един и същ 
акт или решение. Това изискване 
следва да се прилага по-специално в 
случаите, когато молбата за 
международна закрила е отхвърлена, 
при условие че процедурата за 
връщане е спряна, докато 
отхвърлянето стане окончателно и в 
очакване на резултата от 
обжалването на отхвърлянето.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото съображение се заличава в съответствие с внесеното изменение към 
член 8, параграф 6.

Изменение 147
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Майте Пагасауртундуа Руис, Ян-
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Кристоф Йотен, Анна-Юлия Донат, Оливие Шастел, Михал Шимечка

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и издаването 
на решение за връщане следва да бъде 
подсилена, за да се намалят опасността 
от укриване и вероятността от 
неразрешени вторични движения. 
Необходимо е да се гарантира, че 
решението за връщане се издава 
непосредствено след решението за 
отхвърляне или прекратяване на 
законния престой, а в най-добрия 
случай — в един и същ акт или 
решение. Това изискване следва да се 
прилага по-специално в случаите, 
когато молбата за международна 
закрила е отхвърлена, при условие че 
процедурата за връщане е спряна, 
докато отхвърлянето стане окончателно 
и в очакване на резултата от 
обжалването на отхвърлянето.

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и издаването 
на решение за връщане следва да бъде 
подсилена, за да се намалят опасността 
от укриване и вероятността от 
неразрешени вторични движения. 
Необходимо е да се гарантира, че 
решението за връщане се издава 
непосредствено след решението за 
отхвърляне или прекратяване на 
законния престой, а в най-добрия 
случай — в един и същ акт или 
решение. Това изискване следва да се 
прилага по-специално в случаите, 
когато молбата за международна 
закрила е отхвърлена. Това следва да се 
осъществява винаги, при условие че 
пълният обхват на принципа на 
забрана за връщане съгласно 
европейското и международното 
право се оценява индивидуално в 
процедурата за предоставяне на 
убежище и че процедурата за връщане 
е спряна автоматично, докато 
отхвърлянето стане окончателно и в 
очакване на резултата от обжалването 
на отхвърлянето.

Or. en

Обосновка

Не всички държави членки оценяват напълно аспекта на връщане съгласно 
достиженията на правото в областта на връщането по време на процедурата за 
предоставяне на убежище или при вземането на решение за отхвърляне или 
прекратяване на законния престой. Такова незабавно издаване на решения за връщане 
не следва да осуети също така възможните усилия за подаване на жалба или 
посочването на други основания за престой, както и правото да останат на 
територията на държавата докато продължава това обжалване.
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Изменение 148
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и издаването 
на решение за връщане следва да бъде 
подсилена, за да се намалят опасността 
от укриване и вероятността от 
неразрешени вторични движения. 
Необходимо е да се гарантира, че 
решението за връщане се издава 
непосредствено след решението за 
отхвърляне или прекратяване на 
законния престой, а в най-добрия 
случай — в един и същ акт или 
решение. Това изискване следва да се 
прилага по-специално в случаите, 
когато молбата за международна 
закрила е отхвърлена, при условие че 
процедурата за връщане е спряна, 
докато отхвърлянето стане окончателно 
и в очакване на резултата от 
обжалването на отхвърлянето.

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна, издаването 
на решение за връщане и 
действителното му изпълнение 
следва да бъде подсилена, за да се 
намалят опасността от укриване и 
вероятността от неразрешени вторични 
движения. Необходимо е да се 
гарантира, че решението за връщане се 
издава и се изпълнява едновременно с 
решението за отхвърляне или 
прекратяване на законния престой. Това 
изискване следва да се прилага по-
специално в случаите, когато молбата за 
международна закрила е отхвърлена, 
при условие че процедурата за връщане 
е спряна, докато отхвърлянето стане 
окончателно и в очакване на резултата 
от обжалването на отхвърлянето. 
Възможността за обжалване следва 
да бъде само една и следва да има 
prima facie процедурни причини за 
обявяване на жалба за допустима.

Or. nl

Изменение 149
Чарли Веймерс, Емануил Франгос

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и издаването 
на решение за връщане следва да бъде 

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и издаването 
на решение за връщане следва да бъде 
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подсилена, за да се намалят опасността 
от укриване и вероятността от 
неразрешени вторични движения. 
Необходимо е да се гарантира, че 
решението за връщане се издава 
непосредствено след решението за 
отхвърляне или прекратяване на 
законния престой, а в най-добрия 
случай — в един и същ акт или 
решение. Това изискване следва да се 
прилага по-специално в случаите, 
когато молбата за международна 
закрила е отхвърлена, при условие че 
процедурата за връщане е спряна, 
докато отхвърлянето стане 
окончателно и в очакване на 
резултата от обжалването на 
отхвърлянето.

подсилена, за да се намалят опасността 
от укриване и вероятността от 
неразрешени вторични движения. 
Необходимо е да се гарантира, че 
решението за връщане се издава 
непосредствено след решението за 
отхвърляне или прекратяване на 
законния престой, а в най-добрия 
случай — в един и същ акт или 
решение. Това изискване следва да се 
прилага по-специално в случаите, 
когато молбата за международна 
закрила е отхвърлена;

Or. en

Изменение 150
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и издаването 
на решение за връщане следва да бъде 
подсилена, за да се намалят 
опасността от укриване и 
вероятността от неразрешени 
вторични движения. Необходимо е да 
се гарантира, че решението за връщане 
се издава непосредствено след 
решението за отхвърляне или 
прекратяване на законния престой, а в 
най-добрия случай – в един и същ акт 
или решение. Това изискване следва да 
се прилага по-специално в случаите, 
когато молбата за международна 
закрила е отхвърлена, при условие че 
процедурата за връщане е спряна, 

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и издаването 
на решение за връщане следва да бъде 
подсилена. Необходимо е да се 
гарантира, че решението за връщане се 
издава непосредствено след решението 
за отхвърляне или прекратяване на 
законния престой, а в най-добрия 
случай – в един и същ акт или решение. 
Това изискване следва да се прилага в 
случаите, когато молбата за 
международна закрила е отхвърлена, 
при условие че процедурата за връщане 
е спряна, докато отхвърлянето стане 
окончателно и в очакване на резултата 
от обжалването на отхвърлянето.
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докато отхвърлянето стане окончателно 
и в очакване на резултата от 
обжалването на отхвърлянето.

Or. it

Изменение 151
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Връзката между решението за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и издаването 
на решение за връщане следва да бъде 
подсилена, за да се намалят опасността 
от укриване и вероятността от 
неразрешени вторични движения. 
Необходимо е да се гарантира, че 
решението за връщане се издава 
непосредствено след решението за 
отхвърляне или прекратяване на 
законния престой, а в най-добрия 
случай — в един и същ акт или 
решение. Това изискване следва да се 
прилага по-специално в случаите, 
когато молбата за международна 
закрила е отхвърлена, при условие че 
процедурата за връщане е спряна, 
докато отхвърлянето стане 
окончателно и в очакване на 
резултата от обжалването на 
отхвърлянето.

(7) За да се подобри 
съгласуваността, яснотата и 
разбираемостта на политиката в 
областта на връщането, връзката 
между решението за прекратяване на 
законния престой на гражданин на трета 
страна и издаването на решение за 
връщане следва да бъде подсилена, за да 
се намалят опасността от укриване и 
вероятността от неразрешени вторични 
движения. Необходимо е да се 
гарантира, че решението за връщане се 
издава непосредствено след решението 
за отхвърляне или прекратяване на 
законния престой, а в най-добрия 
случай — в един и същ акт или 
решение. Това изискване следва да се 
прилага по-специално в случаите, 
когато молбата за международна 
закрила е отхвърлена.

Or. fr

Изменение 152
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подчертава се 
необходимостта от споразумения за 
обратно приемане между Съюза и 
трети страни, както и от 
двустранни споразумения за обратно 
приемане с трети страни, с цел 
улесняване на процеса на връщане. 
Международното сътрудничество със 
страните на произход на всички 
етапи от процеса на връщане е 
предварително условие за постигане 
на трайно връщане.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 153
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Анна-Юлия Донат, Ян-Кристоф 
Йотен

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подчертава се необходимостта от 
споразумения за обратно приемане 
между Съюза и трети страни, както и 
от двустранни споразумения за 
обратно приемане с трети страни, с 
цел улесняване на процеса на връщане. 
Международното сътрудничество със 
страните на произход на всички етапи 
от процеса на връщане е предварително 
условие за постигане на трайно 
връщане.

(8) Подчертава се необходимостта от 
споразумения за обратно приемане 
между Съюза и трети страни, с цел 
улесняване на процеса на връщане. 
Международното сътрудничество със 
страните на произход на всички етапи 
от процеса на връщане е предварително 
условие за постигане на трайно 
връщане. Това следва да се подобри 
чрез конструктивен диалог по 
въпросите на миграцията и 
използването на положителни 
стимули, включително финансови, за 
да се подобри удостоверяването на 
самоличността на връщаните лица и 
приемането им обратно. 
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Официалните споразумения на Съюза 
за обратно приемане, договорени от 
Комисията и обвързани с 
парламентарния контрол и съдебен 
надзор на Съюза, са от решаващо 
значение за постигането на това.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 47 относно споразуменията за обратно приемане. За да 
се осигурят общи стандарти на Съюза, демократичен контрол и съдебен контрол, 
сътрудничеството в областта на връщането следва винаги да се основава на 
официалните споразумения на Съюза за обратно приемане.

Изменение 154
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подчертава се необходимостта от 
споразумения за обратно приемане 
между Съюза и трети страни, както и от 
двустранни споразумения за обратно 
приемане с трети страни, с цел 
улесняване на процеса на връщане. 
Международното сътрудничество със 
страните на произход на всички етапи 
от процеса на връщане е предварително 
условие за постигане на трайно 
връщане.

(8) Подчертава се необходимостта от 
споразумения за обратно приемане 
между Съюза и трети страни, както и от 
двустранни споразумения за обратно 
приемане с трети страни, с цел 
улесняване на процеса на връщане. 
Международното сътрудничество със 
страните на произход на всички етапи 
от процеса на връщане е предварително 
условие за постигане на трайно 
връщане. Трети страни, които 
отказват да приемат обратно своите 
собствени граждани следва да 
понесат финансовите последици от 
това решение.

Or. nl

Изменение 155
Мария Грапини



AM\1214327BG.docx 27/395 PE658.738v01-00

BG

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подчертава се необходимостта от 
споразумения за обратно приемане 
между Съюза и трети страни, както и от 
двустранни споразумения за обратно 
приемане с трети страни, с цел 
улесняване на процеса на връщане. 
Международното сътрудничество със 
страните на произход на всички етапи 
от процеса на връщане е предварително 
условие за постигане на трайно 
връщане.

(8) Подчертава се необходимостта от 
споразумения за обратно приемане 
между Съюза и трети страни, както и от 
двустранни споразумения за обратно 
приемане с трети страни, с цел 
улесняване на процеса на връщане. 
Международното сътрудничество със 
страните на произход на всички етапи 
от процеса на връщане е предварително 
условие за постигане на трайно, 
безопасно връщане, което гарантира 
защита на хората.

Or. ro

Изменение 156
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) При липса на сътрудничество 
от някои трети страни във връзка с 
обратното приемане на техни 
граждани, задържани за незаконно 
пребиваване, и неоказването на 
ефективно сътрудничество от тези 
трети страни в процеса на връщане, 
следва да се налага ограничаващо и 
временно прилагане на някои 
разпоредби от Визовия кодекс въз 
основа на обективни критерии, с цел 
да се подобри сътрудничеството на 
дадена трета страна във връзка с 
обратното приемане.

Or. fr
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Изменение 157
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Признава се законното право на 
държавите членки да връщат граждани 
на трети страни, които са в незаконен 
престой, при наличие на справедливи и 
ефикасни системи за убежище, които 
изцяло да зачитат принципа на „забрана 
за връщане“ (non-refoulement).

(9) Признава се законното право на 
държавите членки да връщат граждани 
на трети страни, които са в незаконен 
престой, при наличие на справедливи и 
ефикасни системи за убежище, които 
изцяло да зачитат принципа на „забрана 
за връщане“ (non-refoulement). За 
целите на справедливостта и 
ефективността системите за 
убежище следва да се ограничават до 
заявления от граждани на 
(предполагаемо) несигурни държави.

Or. nl

Обосновка

Това изменение е тясно свързано със съображение 3, което подчертава 
необходимостта от по-ефективна политика на връщане.

Изменение 158
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Признава се законното право на 
държавите членки да връщат 
граждани на трети страни, които са 
в незаконен престой, при наличие на 
справедливи и ефикасни системи за 
убежище, които изцяло да зачитат 
принципа на забрана за връщане (non-
refoulement).

(9) Признава се задължението на 
държавите членки да разполагат със 
системи за убежище, които изцяло да 
зачитат международното право в 
областта на правата на човека и 
международното право за 
бежанците, принципа на забрана за 
връщане (non-refoulement), както и 
миграционните политики, които 
спазват приложимите международни 
стандарти в областта на 
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миграцията, и защитата на 
работниците мигранти.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 159
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Признава се законното право на 
държавите членки да връщат граждани 
на трети страни, които са в незаконен 
престой, при наличие на справедливи и 
ефикасни системи за убежище, които 
изцяло да зачитат принципа на 
„забрана за връщане“ (non-
refoulement).

(9) Признава се законното право на 
държавите членки да връщат граждани 
на трети страни, които са в незаконен 
престой, при наличие на ефикасни 
системи за убежище.

Or. fr

Обосновка

От съображения за съгласуваност с измененията в член 16, параграф 3, алинея 1 и 
член 22, параграф 6, алинея 1, се заличават позоваванията на принципа на забрана за 
връщане.

Изменение 160
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Признава се законното право на (9) Признава се законното право на 
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държавите членки да връщат граждани 
на трети страни, които са в незаконен 
престой, при наличие на справедливи и 
ефикасни системи за убежище, които 
изцяло да зачитат принципа на забрана 
за връщане (non-refoulement).

държавите членки да връщат граждани 
на трети страни, които са в 
неправомерен престой, при наличие на 
справедливи и ефикасни системи за 
убежище, които изцяло да зачитат 
принципа на забрана за връщане (non-
refoulement).

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“. Това е хоризонтално 
изменение, свързано с членове 1,2,3,4,8,10,13,14,15 и 22.

Изменение 161
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съответствие с Директива 
2005/85/ЕО на Съвета12, гражданин на 
трета страна, който е подал молба за 
убежище в държава членка, следва да не 
бъде считан за лице, което пребивава 
незаконно на територията на държавата 
членка, до влизането в сила на 
отрицателно решение относно молбата 
или на решение, прекратяващо правото 
му на престой като кандидат за 
убежище.

(10) В съответствие с Директива 
2005/85/ЕО на Съвета12, гражданин на 
трета страна, който е подал молба за 
убежище в държава членка, следва да не 
бъде считан за лице, което пребивава 
неправомерно на територията на 
държавата членка, до влизането в сила 
на отрицателно решение относно 
молбата или на решение, прекратяващо 
правото му на престой като кандидат за 
убежище. Жертвите на трафик на 
хора, които са в процес на получаване 
на разрешение за пребиваване съгласно 
Директива 2004/81/ЕО на Съвета, не 
следва да бъдат считани за 
неправомерно пребиваващи на 
територията на територията на 
държавата членка до вземането на 
окончателно решение за издаването 
на разрешение за пребиваване от 
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компетентния орган.
_________________ _________________
12 Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 
декември 2005 г. относно минимални 
норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на статут на 
бежанец в държавите членки (ОВ L 326, 
13.12.2005 г., стр. 13).

12 Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 
декември 2005 г. относно минимални 
норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на статут на 
бежанец в държавите членки (ОВ L 326, 
13.12.2005 г., стр. 13).

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4, в което се предвижда, че европейската политика в 
областта на връщането следва да се основава на международното право, 
включително задълженията в областта на защитата на бежанците, защитата на 
правата на детето, защитата на лицата без гражданство и на правата на човека, 
което включва защитата на жертвите на трафика на хора.

Изменение 162
Пиетро Бартоло

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съответствие с Директива 
2005/85/ЕО на Съвета12, гражданин на 
трета страна, който е подал молба за 
убежище в държава членка, следва да не 
бъде считан за лице, което е в незаконен 
престой на територията на държавата 
членка, до влизането в сила на 
отрицателно решение относно молбата 
или на решение, прекратяващо правото 
му на престой като кандидат за 
убежище.

(10) В съответствие с Директива 
2005/85/ЕО на Съвета12, гражданин на 
трета страна, който е подал молба за 
убежище в държава членка, следва да не 
бъде считан за лице, което е в незаконен 
престой на територията на държавата 
членка, до влизането в сила на 
отрицателно решение относно молбата 
или на окончателно решение, 
прекратяващо правото му на престой 
като кандидат за убежище, без да се 
засягат хуманитарни или други 
причини, които възпрепятстват 
връщането.

_________________ _________________
12 Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 
декември 2005 г. относно минимални 

12 Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 
декември 2005 г. относно минимални 
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норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на статут на 
бежанец в държавите членки (ОВ L 326, 
13.12.2005 г., стр. 13).

норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на статут на 
бежанец в държавите членки (ОВ L 326, 
13.12.2005 г., стр. 13).

Or. it

Обосновка

Правото на престой трябва да се прекратява при наличието на окончателно решение 
и във всички случаи не трябва да се засяга възможността държавата да издаде 
поради хуманни, хуманитарни или други причини самостоятелно разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, предоставящо правото на престой за гражданин 
на трета страна. Изменението е свързано с представеното в съображение 19 
изменение, тъй като уточнява, че правото на престой приключва с окончателно 
решение и предвижда прекратяване по други причини.

Изменение 163
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съответствие с Директива 
2005/85/ЕО на Съвета12, гражданин на 
трета страна, който е подал молба за 
убежище в държава членка, следва да не 
бъде считан за лице, което пребивава 
незаконно на територията на държавата 
членка, до влизането в сила на 
отрицателно решение относно молбата 
или на решение, прекратяващо правото 
му на престой като кандидат за 
убежище.

(10) В съответствие с Директива 
2005/85/ЕО на Съвета12, гражданин на 
трета страна, който е подал молба за 
убежище в държава членка, следва да не 
бъде считан за лице, което пребивава 
неправомерно на територията на 
държавата членка, до влизането в сила 
на отрицателно решение относно 
молбата или на решение, прекратяващо 
правото му на престой като кандидат за 
убежище.

_________________ _________________
12 Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 
декември 2005 г. относно минимални 
норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на статут на 
бежанец в държавите членки (ОВ L 326, 
13.12.2005 г., стр. 13).

12 Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 
декември 2005 г. относно минимални 
норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на статут на 
бежанец в държавите членки (ОВ L 326, 
13.12.2005 г., стр. 13).

Or. en
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Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“. Това е хоризонтално 
изменение, свързано с членове 1,2,3,4,8,10,13,14,15 и 22.

Изменение 164
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за предоставяне 
на срок за доброволно напускане и за 
задържане на гражданин на трета 
страна, определянето на това дали 
съществува опасност от укриване 
следва да се основава на обективни 
критерии, валидни за целия Съюз. 
Освен това в настоящата директива 
следва да се определят специфични 
критерии за това кога възниква 
оборима презумпция, че е налице 
опасност от укриване.

(11) За да се осигурят по-ясни 
правила за доброволно напускане, 
следва да се установят разпоредби, 
насочени към предоставяне на 
възможност за доброволно напускане 
и избягване на задържане, валидни за 
целия Съюз. Освен това настоящата 
директива следва да задължава 
държавите членки да изготвят 
изчерпателен списък със специфични 
цели и критерии в своето национално 
право в съответствие с насоките, 
които предстои да бъдат изготвени 
от Агенцията на Европейския съюз за 
основните права, което би 
гарантирало, че връщането е 
извършено доброволно, включително 
че липсва какъвто и да било 
физически, психологически или 
материален натиск след разглеждане 
на конкретните обстоятелства на 
засегнатия гражданин на трета 
страна.

Or. en

Обосновка

Тези изменения са в съответствие с предложенията за изменение на съображение 4.
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Изменение 165
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за предоставяне на 
срок за доброволно напускане и за 
задържане на гражданин на трета 
страна, определянето на това дали 
съществува опасност от укриване следва 
да се основава на обективни критерии, 
валидни за целия Съюз. Освен това в 
настоящата директива следва да се 
определят специфични критерии за това 
кога възниква оборима презумпция, че е 
налице опасност от укриване.

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за предоставяне на 
срок за доброволно напускане и за 
задържане на гражданин на трета 
страна, определянето на това дали 
съществува опасност от укриване следва 
да се основава на неизчерпателен 
списък с обективни критерии, валидни 
за целия Съюз. Освен това в настоящата 
директива следва да се определят 
специфични критерии за това кога 
възниква оборима презумпция, че е 
налице опасност от укриване. 
Гражданин на трета страна следва 
да е длъжен да предостави всички 
елементи, които притежава, 
необходими за оценката на 
опасността от укриване.

Or. fr

Изменение 166
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за предоставяне на 
срок за доброволно напускане и за 
задържане на гражданин на трета 
страна, определянето на това дали 
съществува опасност от укриване следва 
да се основава на обективни критерии, 
валидни за целия Съюз. Освен това в 

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за задържане на 
гражданин на трета страна, 
определянето на това дали съществува 
опасност от укриване следва да се 
основава на обективен, изчерпателен 
и ограничен списък с критерии, 
валиден за целия Съюз.



AM\1214327BG.docx 35/395 PE658.738v01-00

BG

настоящата директива следва да се 
определят специфични критерии за 
това кога възниква оборима 
презумпция, че е налице опасност от 
укриване.

Or. en

Обосновка

Докладчикът в сянка счита, че един ограничен, конкретен и възприет от всички 
държави членки списък с критерии би хармонизирал понятието за „опасност от 
укриване“. Това съображение е свързано с изменението на член 6.

Изменение 167
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за предоставяне 
на срок за доброволно напускане и за 
задържане на гражданин на трета 
страна, определянето на това дали 
съществува опасност от укриване следва 
да се основава на обективни критерии, 
валидни за целия Съюз. Освен това в 
настоящата директива следва да се 
определят специфични критерии за 
това кога възниква оборима 
презумпция, че е налице опасност от 
укриване.

(11) За да се осигури по-ефективна 
политика на връщане, държавите 
членки ще вземат суверенни решения 
индивидуално, катоопределянето на 
това дали съществува опасност от 
укриване следва да се основава на 
обективни критерии. Тъй като 
социалното и икономическото 
положение на държавите членки 
може да се различава съществено, 
настоящата директива следва да се 
ограничава до предоставяне на 
примери за критерии, които 
позволяват определянето на 
опасността от укриване.

Or. nl

Изменение 168
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Майте Пагасауртундуа Руис, Анна-
Юлия Донат, Ян-Кристоф Йотен, Драгош Тудораке, Фабиен Келер

Предложение за директива
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Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за предоставяне на 
срок за доброволно напускане и за 
задържане на гражданин на трета 
страна, определянето на това дали 
съществува опасност от укриване следва 
да се основава на обективни критерии, 
валидни за целия Съюз. Освен това в 
настоящата директива следва да се 
определят специфични критерии за 
това кога възниква оборима 
презумпция, че е налице опасност от 
укриване.

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за предоставяне на 
срок за доброволно напускане и за 
задържане на гражданин на трета 
страна, определянето на това дали 
съществува опасност от укриване следва 
да се основава на окончателен, 
хармонизиран и изчерпателен списък 
с утвърдени обективни критерии, 
валидни за целия Съюз, определени със 
законодателен акт.

Or. en

Обосновка

В съответствие с внесените изменения в член 6 следва винаги да има индивидуална 
преценка. Презумпцията за опасност от укриване омаловажава разглеждането на 
всички съответни критерии, които следва да бъдат отчетени при индивидуалната 
преценка. За да се осигури хармонизация в Европа, в директивата следва да се включи 
изчерпателен списък с обективни критерии.

Изменение 169
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за предоставяне на 
срок за доброволно напускане и за 
задържане на гражданин на трета 
страна, определянето на това дали 
съществува опасност от укриване следва 
да се основава на обективни критерии, 
валидни за целия Съюз. Освен това в 
настоящата директива следва да се 
определят специфични критерии за 
това кога възниква оборима 

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за предоставяне на 
срок за доброволно напускане и за 
задържане на гражданин на трета 
страна, определянето на това дали 
съществува опасност от укриване следва 
да се основава единствено на 
обективни критерии, установени в 
настоящата директива и определени от 
съдебен или административен орган 
след разглеждане на индивидуалните 
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презумпция, че е налице опасност от 
укриване.

обстоятелства по случая.

Or. it

Изменение 170
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Освен ако държавите членки 
решат да не приложат настоящата 
директива съгласно член 2, параграф 
2, буква б), когато определят 
опасността от укриване, 
компетентните национални органи 
могат да вземат под внимание 
евентуални нарушения на 
наказателното право на държавите 
членки, в това число правила в 
областта на миграцията. Тези органи 
могат освен това да вземат под 
внимание наличието на текущо 
разследване или наказателно 
преследване, които все още не са 
довели до осъдителна присъда, когато 
това е предвидено в националното 
право. 

Or. fr

Изменение 171
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се подобри 
ефективността на процедурата за 

заличава се
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връщане, следва да бъдат определени 
ясни отговорности за гражданите на 
трети страни, и по-специално 
задължението да оказват съдействие 
на органите на всички етапи от 
процедурата за връщане, 
включително чрез предоставяне на 
информацията и елементите, 
необходими за оценяване на 
индивидуалното им положение. 
Същевременно е необходимо да се 
гарантира, че гражданите на трети 
страни се уведомяват за последиците 
от неспазването на тези задължения 
във връзка с определянето на 
опасността от укриване, 
предоставянето на срок за доброволно 
напускане и възможността за 
налагане на задържане, както и във 
връзка с достъпа до програми, 
предоставящи логистична, финансова 
и друга материална помощ или помощ 
в натура.

Or. en

Обосновка

Докладчикът в сянка изменя член 7 относно сътрудничеството. Настоящото 
съображение е свързано непосредствено с тези изменения.

Изменение 172
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се подобри ефективността 
на процедурата за връщане, следва да 
бъдат определени ясни отговорности за 
гражданите на трети страни, и по-
специално задължението да оказват 
съдействие на органите на всички етапи 
от процедурата за връщане, 

(12) За да се подобри ефективността 
на процедурата за връщане, следва да 
бъдат определени ясни отговорности за 
гражданите на трети страни, и по-
специално задължението да оказват 
съдействие на органите на всички етапи 
от процедурата за връщане, 
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включително чрез предоставяне на 
информацията и елементите, 
необходими за оценяване на 
индивидуалното им положение. 
Същевременно е необходимо да се 
гарантира, че гражданите на трети 
страни се уведомяват за последиците от 
неспазването на тези задължения във 
връзка с определянето на опасността от 
укриване, предоставянето на срок за 
доброволно напускане и възможността 
за налагане на задържане, както и във 
връзка с достъпа до програми, 
предоставящи логистична, финансова и 
друга материална помощ или помощ в 
натура.

включително чрез предоставяне на 
информацията и елементите, 
необходими за оценяване на 
индивидуалното им положение. 
Определянето на действителната 
възраст чрез костни или 
стоматологични тестове е 
необходимо, за да се провери 
достоверността на техните 
изявления по този въпрос, което 
позволява да се прецени тяхната 
добросъвестност и да се защитят 
самотните лица, които наистина са 
ненавършили пълнолетие, като бъдат 
отделени от онези, които дават 
невярна информация за това. 
Същевременно е необходимо да се 
гарантира, че гражданите на трети 
страни се уведомяват за последиците от 
неспазването на тези задължения във 
връзка с определянето на опасността от 
укриване, предоставянето на срок за 
доброволно напускане и възможността 
за налагане на задържане, както и във 
връзка с достъпа до програми, 
предоставящи логистична, финансова и 
друга материална помощ или помощ в 
натура.

Or. fr

Изменение 173
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се подобри ефективността 
на процедурата за връщане, следва да 
бъдат определени ясни отговорности за 
гражданите на трети страни, и по-
специално задължението да оказват 
съдействие на органите на всички етапи 
от процедурата за връщане, 
включително чрез предоставяне на 

(12) За да се подобри ефективността 
на процедурата за връщане, следва да 
бъдат определени ясни отговорности за 
гражданите на трети страни, и по-
специално задължението да оказват 
лоялно съдействие на органите на 
всички етапи от процедурата за 
връщане, включително чрез 
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информацията и елементите, 
необходими за оценяване на 
индивидуалното им положение. 
Същевременно е необходимо да се 
гарантира, че гражданите на трети 
страни се уведомяват за последиците от 
неспазването на тези задължения във 
връзка с определянето на опасността от 
укриване, предоставянето на срок за 
доброволно напускане и възможността 
за налагане на задържане, както и във 
връзка с достъпа до програми, 
предоставящи логистична, финансова и 
друга материална помощ или помощ в 
натура.

предоставяне на цялата информация и 
всички притежавани от тях 
елементи, необходими за оценяване на 
индивидуалното им положение. 
Същевременно е необходимо да се 
гарантира, че гражданите на трети 
страни се уведомяват за последиците от 
неспазването на тези задължения във 
връзка с определянето на опасността от 
укриване, предоставянето на срок за 
доброволно напускане и възможността 
за налагане на задържане и санкции, 
когато националното право 
предвижда такива, както и във връзка 
с достъпа до програми, предоставящи 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура.

Or. fr

Изменение 174
Мария Грапини

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се подобри ефективността 
на процедурата за връщане, следва да 
бъдат определени ясни отговорности за 
гражданите на трети страни, и по-
специално задължението да оказват 
съдействие на органите на всички етапи 
от процедурата за връщане, 
включително чрез предоставяне на 
информацията и елементите, 
необходими за оценяване на 
индивидуалното им положение. 
Същевременно е необходимо да се 
гарантира, че гражданите на трети 
страни се уведомяват за последиците от 
неспазването на тези задължения във 
връзка с определянето на опасността от 
укриване, предоставянето на срок за 
доброволно напускане и възможността 
за налагане на задържане, както и във 

(12) За да се подобри ефективността 
на процедурата за връщане в 
съответствие със стандартите на 
ЕС, следва да бъдат определени ясни 
отговорности за гражданите на трети 
страни, и по-специално задължението да 
оказват съдействие на органите на 
всички етапи от процедурата за 
връщане, включително чрез 
предоставяне на информацията и 
елементите, необходими за оценяване 
на индивидуалното им положение. 
Същевременно е необходимо да се 
гарантира, че гражданите на трети 
страни се уведомяват за последиците от 
неспазването на тези задължения във 
връзка с определянето на опасността от 
укриване, предоставянето на срок за 
доброволно напускане и възможността 
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връзка с достъпа до програми, 
предоставящи логистична, финансова и 
друга материална помощ или помощ в 
натура.

за налагане на задържане, както и във 
връзка с достъпа до програми, 
предоставящи логистична, финансова и 
друга материална помощ или помощ в 
натура.

Or. ro

Изменение 175
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се подобри 
ефективността на процедурата за 
връщане, следва да бъдат определени 
ясни отговорности за гражданите на 
трети страни, и по-специално 
задължението да оказват съдействие 
на органите на всички етапи от 
процедурата за връщане, 
включително чрез предоставяне на 
информацията и елементите, 
необходими за оценяване на 
индивидуалното им положение. 
Същевременно е необходимо да се 
гарантира, че гражданите на трети 
страни се уведомяват за последиците 
от неспазването на тези задължения 
във връзка с определянето на 
опасността от укриване, 
предоставянето на срок за доброволно 
напускане и възможността за налагане 
на задържане, както и във връзка с 
достъпа до програми, предоставящи 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура.

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
на гражданите на трети страни се 
предоставя цялата необходима 
информация относно процедурата за 
връщане на език, който разбират, за 
да могат да участват в нея. По-
специално държавите членки следва 
да имат задължението да 
предоставят навременна и подходяща 
информация на гражданите на трети 
страни относно процеса на връщане, 
включително във връзка с различните 
етапи на процедурата за връщане, 
предоставянето на срок за доброволно 
напускане, определянето на 
опасността от укриване и 
последствията от това, възможността 
за налагане на задържане, наличните 
правни средства за защита, 
възможното прилагане на забрани за 
влизане, както и във връзка с достъпа до 
програми, предоставящи правна, 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура.

Or. en

Обосновка

Следва да се предоставя навременна и подходяща информация на гражданите на 
трети страни, ако дадена държава членка реши да прилага политика на връщане. 
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Тези изменения са в съответствие с предложенията за изменение на съображение 4.

Изменение 176
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще 
възпрепятства постигането на целта 
на процедурата за връщане, следва да 
се отдава предпочитание на 
доброволното връщане спрямо 
принудителното връщане, като се 
определи подходящ срок за доброволно 
напускане в размер до тридесет дни, в 
зависимост по-конкретно от 
перспективите за връщане. Срок за 
доброволно напускане следва да не се 
предоставя, когато е било преценено, че 
има опасност гражданите на трети 
страни да се укрият, предишна тяхна 
молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна или явно 
неоснователна или те представляват 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен 
случай.

(13) За целите на правната 
сигурност, равното третиране на 
всички граждани на трети държави, 
които очакват репатриране, и 
ефективността на системите за 
убежище, следва да се отдава 
предпочитание на принудителното 
връщане спрямо доброволното 
връщане. При изключителни 
индивидуални обстоятелства 
суверенна държава членка може да 
избере срок за доброволно напускане. 
Срок за доброволно напускане следва да 
не се предоставя, когато е било 
преценено, че има опасност гражданите 
на трети страни да се укрият, предишна 
тяхна молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна или явно 
неоснователна или те представляват 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност.

Or. nl

Обосновка

За целите на правната сигурност, равното третиране и ефективността на 
системите за убежище, принудителното връщане следва да бъде опция по 
подразбиране.
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Изменение 177
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще 
възпрепятства постигането на целта 
на процедурата за връщане, следва да 
се отдава предпочитание на 
доброволното връщане спрямо 
принудителното връщане, като се 
определи подходящ срок за доброволно 
напускане в размер до тридесет дни, в 
зависимост по-конкретно от 
перспективите за връщане. Срок за 
доброволно напускане следва да не се 
предоставя, когато е било преценено, 
че има опасност гражданите на трети 
страни да се укрият, предишна тяхна 
молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна или явно 
неоснователна или те представляват 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

(13) Следва винаги да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане от 
тридесет дни. Държавите членки 
следва да могат да решават да 
предоставят по-кратък срок за 
доброволно напускане от най-малко 7 
дни и по изключение да не 
предоставят срок за доброволно 
напускане, когато е било преценено, че 
гражданите на трети страни 
представляват действителна и 
реална опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

Or. en

Обосновка

30 дни изглеждат подходящ срок, за да се организира доброволно напускане. Въпреки 
това, в случай на явно неизпълнение на прилаганите съгласно директивата мерки, 
свързани с връщането, или на неизпълнение на мярка, насочена към предотвратяване 
на опасността от укриване, или ако гражданинът на трета страна представлява 
действителна и реална опасност за обществения ред, обществената сигурност или 
националната сигурност, този срок може да бъде съкратен на 7 дни; държавите 
членки може и да не предоставят срок за доброволно напускане. Това изменение е 
свързано с член 9.
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Изменение 178
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Хилде Вотманс

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-
конкретно от перспективите за връщане. 
Срок за доброволно напускане следва да 
не се предоставя, когато е било 
преценено, че има опасност гражданите 
на трети страни да се укрият, предишна 
тяхна молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна или явно 
неоснователна или те представляват 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-
конкретно от перспективите за връщане. 
Срок за доброволно напускане следва да 
не се предоставя, когато е било 
преценено, че има опасност гражданите 
на трети страни да се укрият, предишна 
тяхна молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна или явно 
неоснователна или те представляват 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай, 
а в случай на деца висшите интереси 
на детето следва да са първостепенно 
съображение при решение за 
удължаване.

Or. en

Изменение 179
Моника Холмайер, Лена Дюпон

Предложение за директива
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-
конкретно от перспективите за връщане. 
Срок за доброволно напускане следва 
да не се предоставя, когато е било 
преценено, че има опасност 
гражданите на трети страни да се 
укрият, предишна тяхна молба за 
законен престой е била отхвърлена като 
измамна или явно неоснователна или те 
представляват опасност за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-
конкретно от перспективите за връщане. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че на тези граждани на 
трети страни не се предоставя срок за 
доброволно напускане, когато е било 
преценено, че има опасност да се 
укрият, предишна тяхна молба за 
законен престой е била отхвърлена като 
измамна или явно неоснователна или те 
представляват опасност за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност, по-специално 
по съображения за тероризъм или 
тежко престъпление. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

Or. en

Изменение 180
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Майте Пагасауртундуа Руис, Анна-
Юлия Донат, Ян-Кристоф Йотен

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
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предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-
конкретно от перспективите за 
връщане. Срок за доброволно напускане 
следва да не се предоставя, когато е 
било преценено, че има опасност 
гражданите на трети страни да се 
укрият, предишна тяхна молба за 
законен престой е била отхвърлена като 
измамна или явно неоснователна или 
те представляват опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната 
сигурност. Срокът за доброволно 
напускане следва да се удължи, когато 
това се счита за необходимо поради 
конкретните обстоятелства на всеки 
отделен случай.

предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане от 
тридесет дни. По изключение може да 
се определи и срок за доброволно 
напускане, не по-малък от 15 дни, след 
индивидуална оценка на 
перспективата за доброволно 
връщане. Срок, по-малък от 15 дни, 
може да се предоставя, само когато е 
било индивидуално преценено в 
съответствие с изчерпателния 
списък с обективни критерии, 
посочени в настоящата директива, че 
има опасност гражданите на трети 
страни да се укрият или предишна тяхна 
молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

Or. en

Обосновка

В съответствие с измененията на член 9 следва да бъдат засилени всички 
възможности за доброволно напускане, включително чрез предоставяне на 30-дневен 
срок за доброволно връщане. При определени условия следва да са възможни по-кратки 
срокове. Основанието „обществения ред, обществената сигурност или националната 
сигурност“ за отказ на срока за доброволно напускане, въведено от Комисията, не е 
достатъчно конкретно и може да бъде уредено по подходящ начин по реда на 
настоящото наказателно и административно право. Изглежда, че няма основания да 
не се предостави и възможността за доброволно напускане на онези, чиито искания 
са явно неоснователни.

Изменение 181
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато няма основания да се (13) Когато няма основания да се 
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счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-
конкретно от перспективите за връщане. 
Срок за доброволно напускане следва да 
не се предоставя, когато е било 
преценено, че има опасност гражданите 
на трети страни да се укрият, предишна 
тяхна молба за законен престой е 
била отхвърлена като измамна или 
явно неоснователна или те 
представляват опасност за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане от 
тридесет дни, в зависимост по-
конкретно от перспективите за връщане. 
Срок за доброволно напускане следва да 
не се предоставя, когато е било 
преценено, че по смисъла на 
настоящата директива има опасност 
гражданите на трети страни да се укрият 
или те представляват опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност, 
като това е надлежно подкрепено от 
съдебно решение или други елементи, 
които могат да обосноват оценката 
за социална опасност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

Or. it

Изменение 182
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-
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конкретно от перспективите за връщане. 
Срок за доброволно напускане следва да 
не се предоставя, когато е било 
преценено, че има опасност гражданите 
на трети страни да се укрият, предишна 
тяхна молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна или явно 
неоснователна или те представляват 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

конкретно от перспективите за връщане. 
Срок за доброволно напускане може да 
не се предоставя, когато е било 
преценено, че има опасност гражданите 
на трети страни да се укрият, предишна 
тяхна молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна, явно 
неоснователна или недопустима или те 
представляват опасност за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

Or. fr

Изменение 183
Чарли Веймерс, Емануил Франгос

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-
конкретно от перспективите за връщане. 
Срок за доброволно напускане следва да 
не се предоставя, когато е било 
преценено, че има опасност гражданите 
на трети страни да се укрият, предишна 
тяхна молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна или явно 
неоснователна или те представляват 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-
конкретно от перспективите за връщане. 
Срок за доброволно напускане следва да 
не се предоставя, когато е било 
преценено, че има опасност гражданите 
на трети страни да се укрият, предишна 
тяхна молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна или явно 
неоснователна или те представляват 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
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доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

доброволно напускане може да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

Or. en

Изменение 184
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще 
възпрепятства постигането на целта 
на процедурата за връщане, следва да 
се отдава предпочитание на 
доброволното връщане спрямо 
принудителното връщане, като се 
определи подходящ срок за доброволно 
напускане в размер до тридесет дни, в 
зависимост по-конкретно от 
перспективите за връщане. Срок за 
доброволно напускане следва да не се 
предоставя, когато е било преценено, 
че има опасност гражданите на трети 
страни да се укрият, предишна тяхна 
молба за законен престой е била 
отхвърлена като измамна или явно 
неоснователна или те представляват 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

(13) Ако държава членка избере да 
прилага политика на връщане, следва 
да се отдава предпочитание на 
доброволното връщане спрямо 
принудителното връщане, като се 
определи срок за доброволно напускане 
от шест месеца. Държавите членки 
следва да могат да решават да не 
предоставят срок за доброволно 
напускане, когато е било преценено, че 
гражданите на трети страни 
представляват действителна, реална и 
основана на доказателства опасност 
за обществената сигурност или 
националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай, 
включително по отношение на деца за 
завършване на обучението им, на 
бременни жени за раждане на децата 
им, на жертви на трафик в очакване 
на справедливо правораздаване докато 
делото им е висящо, и по отношение 
на болни хора, които се нуждаят от 
здравни грижи.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 9 относно доброволното напускане.

Изменение 185
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват 
подобрена помощ и консултации във 
връзка с връщането и които могат да 
включват подкрепа за 
реинтегрирането в третите страни 
на връщане, като се вземат предвид 
общите стандарти за програмите за 
подпомагане на доброволното 
връщане и реинтеграцията, 
разработени от Комисията в 
сътрудничество с държавите членки 
и одобрени от Съвета.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Помощта в дадена трета държава е отговорност на тази държава. Следва да се 
наложат финансови санкции на трети държави, които не желаят да сътрудничат 
при обратното приемане и реинтеграцията на собствените си граждани.

Изменение 186
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел насърчаване на (14) С цел насърчаване на 
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доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват подобрена 
помощ и консултации във връзка с 
връщането и които могат да включват 
подкрепа за реинтегрирането в третите 
страни на връщане, като се вземат 
предвид общите стандарти за 
програмите за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета.

доброволното връщане държавите 
членки могат да имат оперативни 
програми, които осигуряват подобрена 
помощ и консултации във връзка с 
връщането и които могат да включват 
подкрепа за реинтегрирането в третите 
страни на връщане. Общите стандарти 
за програмите за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета, могат да бъдат взети предвид.

При доброволното връщане следва да 
се предоставя подпомагане в 
съответствие с националните 
законодателства, които могат да 
обвържат тази помощ с условия и 
основания за изключване. 
Настоящата директива не 
установява нито общо, нито 
абсолютно право за гражданите на 
трети страни да получават 
подпомагане при доброволно връщане 
или реинтеграция. 

Or. fr

Изменение 187
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват подобрена 
помощ и консултации във връзка с 
връщането и които могат да включват 
подкрепа за реинтегрирането в третите 
страни на връщане, като се вземат 
предвид общите стандарти за 

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват управление 
на отделни случаи, подобрена помощ и 
консултации във връзка с връщането и 
които следва да включват подкрепа за 
реинтегрирането в третите страни на 
връщане, като се вземат предвид общите 
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програмите за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета.

стандарти за програмите за подпомагане 
на доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета. Програмите за доброволно 
връщане, подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията са съществени 
стълбове на политиката на Съюза в 
областта на миграция и позволяват 
на мигрантите да се връщат по 
хуманен, зачитащ достойнството и 
основан на правата начин. 
Доброволното връщане следва да бъде 
позволено на всички етапи от 
процедурата.

Or. en

Изменение 188
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Оливие Шастел, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Анна-Юлия Донат, Ян-Кристоф Йотен, Драгош Тудораке, 
Михал Шимечка

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват подобрена 
помощ и консултации във връзка с 
връщането и които могат да включват 
подкрепа за реинтегрирането в третите 
страни на връщане, като се вземат 
предвид общите стандарти за 
програмите за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета.

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват подобрена 
помощ и консултации във връзка с 
връщането и които следва да включват 
подкрепа за реинтегрирането в третите 
страни на връщане, съобразена с 
индивидуалните обстоятелства и 
перспективи на връщаното лице, 
като се обръща специално внимание 
на непридружените ненавършили 
пълнолетие лица, като се вземат 
предвид общите стандарти за 
програмите за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
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Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета.

Or. en

Изменение 189
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват подобрена 
помощ и консултации във връзка с 
връщането и които могат да включват 
подкрепа за реинтегрирането в третите 
страни на връщане, като се вземат 
предвид общите стандарти за 
програмите за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета.

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват подобрена 
помощ и консултации във връзка с 
връщането и които следва да включват 
подкрепа за реинтегрирането в третите 
страни на връщане, като се вземат 
предвид общите стандарти за 
програмите за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Реинтегрирането е основен фактор за ефективно и устойчиво връщане. Това 
изменение е свързано с член 14.

Изменение 190
Чарли Веймерс, Емануил Франгос

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват подобрена 
помощ и консултации във връзка с 
връщането и които могат да включват 
подкрепа за реинтегрирането в третите 
страни на връщане, като се вземат 
предвид общите стандарти за 
програмите за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета.

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки може да имат оперативни 
програми, които осигуряват подобрена 
помощ и консултации във връзка с 
връщането и които могат да включват 
подкрепа за реинтегрирането в третите 
страни на връщане, като се вземат 
предвид общите стандарти за 
програмите за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета.

Or. en

Изменение 191
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) В съответствие с Директива 
2009/52/EО държавите членки следва 
да гарантират, че са налице 
ефективни механизми, чрез които 
гражданите на трети страни могат 
да подават жалби срещу своите 
работодатели. В съответствие с 
Директива 2012/29/ЕС държавите 
членки следва да гарантират, че 
всички жертви на престъпления 
получават подходяща информация, 
подкрепа и защита и могат да 
участват в наказателни 
производства. Във връзка с това 
следва да се създадат подходящи 
механизми като част от 
националните програми за връщане, с 
които се гарантира трансгранично 
правосъдие и достъп до средства за 
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правна защита, както и достъп до 
правосъдие по въпроси, свързани с 
нарушения на Директива 2009/52/EО и 
Директива 2012/29/ЕС, през цялата 
процедура за връщане, включително 
мерки за гарантиране на достъпа до 
правосъдие след връщането в трета 
държава.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения в член 14.

Изменение 192
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Държавите членки 
гарантират, че гражданите на 
трети страни получават 
информацията във връзка с 
процедурата по връщане на разбираем 
за тях език. В случай на уязвими лица, 
по-специално непридружени 
ненавършили пълнолетие лица, тази 
информация се предоставя по начин, 
подходящ за възрастта и 
възможностите за разбиране на 
непридруженото ненавършило 
пълнолетие лице, включително с 
помощта на мултимедийно 
оборудване.

Or. it

Изменение 193
Том Вандендрисе
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Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Следва да се установи общ 
минимален набор от правни гаранции, 
приложими за решенията, свързани с 
връщането, за да се осигури 
ефективна защита на интересите на 
засегнатите лица.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Суверенните държави членки спазват принципите на правовата държава и 
международните договори, като същевременно вземат предвид собствените си 
социални и икономически условия. ЕС не следва да се намесва в тази област. Това 
изменение е тясно свързано със съображение 4 относно суверенитета на държавите 
членки.

Изменение 194
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите членки следва да 
гарантират, че се извършва оценка на 
уязвимостта на лицата, спрямо 
които се прилагат процедури за 
връщане. Факторите, които 
повишават риска от уязвимост, 
може да включват, наред с другото: 
индивидуални фактори като възраст, 
пол, полова идентичност, статут в 
обществото, убеждения и нагласи, 
емоционални, психологически и 
когнитивни особености, физическо и 
психично здраве, фактори, свързани с 
домакинството и семейството, 
фактори, свързани с общността, 
структурни или ситуационни 
фактори.
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 38 и член 14.

Изменение 195
Моника Холмайер, Лена Дюпон

Предложение за директива
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите членки следва да 
гарантират, че лицата, по 
отношение на които се прилагат 
процедури за връщане, не използват 
умишлено или недобросъвестно 
фактори, за които може да се счита, 
че потенциално увеличават тяхната 
уязвимост.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
както е предвидено от Комисията в член 14 с ефективно функциониране и създаване 
на национални системи за управление на връщането.

Изменение 196
Пиетро Бартоло

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като във 
всички случаи не трябва да бъде по-
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дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, 
за обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което 
се отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало 
окончателно, включително след 
евентуален съдебен контрол.

кратък от 30 дни.

Or. it

Обосновка

Терминът „достатъчно време“, без указване на максималния брой дни, може да 
породи изкривени и нарушаващи правата практики в различните държави членки. 
Изменението е свързано с член 16.

Изменение 197
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, 
за обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което 
се отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало 

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита.
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окончателно, включително след 
евентуален съдебен контрол.

Or. en

Обосновка

Максималният срок от пет дни за подаване на жалба, в случай че решението за 
връщане е вследствие от решение, с което се отхвърля молба за убежище, следва да 
се заличи. Този кратък срок на практика подкопава ефективността на жалбата.

Изменение 198
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, 
за обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което 
се отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало 
окончателно, включително след 
евентуален съдебен контрол.

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане.

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с член 16. На гражданите на трети страни трябва да се 
осигури достатъчно време за подаване на жалба. Освен това докладчикът в сянка е 
против наличието на различни правила за кандидатите за убежище, чиито жалби са 
били отхвърлени, и за неправомерните мигранти.
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Изменение 199
Надин Морано

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно 
време за осигуряване на достъп до 
ефективни правни средства за защита, 
като същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, за 
обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което 
се отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало 
окончателно, включително след 
евентуален съдебен контрол.

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
трябва да осигурява достъп до 
ефективни правни средства за защита, 
като същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, за 
обжалване на решение за връщане пред 
съд следва да се предоставя срок, който 
не надвишава два дни.

Or. fr

Изменение 200
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 



AM\1214327BG.docx 61/395 PE658.738v01-00

BG

отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, за 
обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което 
се отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало 
окончателно, включително след 
евентуален съдебен контрол.

отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, за 
обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни.

Or. nl

Обосновка

Според първоначалния текст жалбите се трупат една след друга, създавайки съдебна 
въртележка. Решение за извеждане предполага отказ на искане за международна 
закрила. Тези решения следва да се вземат като едно с единично право на обжалване.

Изменение 201
Мария Грапини

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, за 
обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което се 
отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало окончателно, 
включително след евентуален съдебен 

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за връщане 
и гражданите от трета държава 
следва да бъдат уведомени за 
процедурата по обжалване в рамките 
на срока за подаване на жалба. За да се 
избегне евентуална злоупотреба с 
правата и процедурите, за обжалване на 
решение за връщане следва да се 
предоставя срок, който не надвишава 
пет дни. Тази разпоредба следва да се 
прилага единствено след 
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контрол. постановяването на решение, с което се 
отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало окончателно, 
включително след евентуален съдебен 
контрол.

Or. ro

Изменение 202
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, за 
обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което 
се отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало 
окончателно, включително след 
евентуален съдебен контрол.

(16) Срокът за подаване на съдебна 
жалба срещу решения, свързани с 
връщането, следва да предоставя 
достатъчно време за осигуряване на 
достъп до ефективни правни средства за 
защита. Целесъобразно е за обжалване 
на решенията за връщане да се 
предостави максимален срок от 
тридесет дни от съответната 
нотификация. За да се избегне 
евентуална злоупотреба с правата и 
процедурите, за обжалване на решение 
за връщане, с което се отхвърля молба 
за международна закрила и което е 
станало окончателно, следва да се 
предоставя срок, който не надвишава 
петнадесет дни.

Or. it

Изменение 203
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Майте Пагасауртундуа Руис, Анна-
Юлия Донат, Ян-Кристоф Йотен

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, за 
обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което се 
отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало окончателно, 
включително след евентуален съдебен 
контрол.

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, за 
обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок между 
десет и петнадесет дни. Тази 
разпоредба следва да се прилага 
единствено след постановяването на 
решение, с което се отхвърля молба за 
международна закрила и което е станало 
окончателно, включително след 
евентуален съдебен контрол.

Or. en

Обосновка

Краткият срок от пет дни, предвиден в предложението на Комисията, е твърде 
кратък, за да се използва ефективно правото на обжалване. Необходим е минимален 
срок между 10 и 15 дни, за да се предостави възможност на отделните лица да 
вземат информирано решение дали да подадат жалба или не.

Изменение 204
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
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отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, за 
обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което се 
отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало окончателно, 
включително след евентуален съдебен 
контрол.

отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, за 
обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава три дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което се 
отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало окончателно, 
включително след евентуален съдебен 
контрол.

Or. fr

Изменение 205
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Обжалването на решение за 
връщане, основаващо се на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила и по 
отношение на което вече е била 
упражнена ефективна съдебна 
защита, следва да се провежда само 
пред една съдебна инстанция, тъй 
като индивидуалното положение на 
засегнатия гражданин на трета 
страна вече е било разгледано от 
съдебен орган, който е постановил 
решение по това индивидуално 
положение в контекста на 
процедурата за предоставяне на 
убежище.

заличава се

Or. en

Изменение 206
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса
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Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Обжалването на решение за 
връщане, основаващо се на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила и по 
отношение на което вече е била 
упражнена ефективна съдебна 
защита, следва да се провежда само 
пред една съдебна инстанция, тъй 
като индивидуалното положение на 
засегнатия гражданин на трета 
страна вече е било разгледано от 
съдебен орган, който е постановил 
решение по това индивидуално 
положение в контекста на 
процедурата за предоставяне на 
убежище.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът в сянка счита, че целта на настоящия преработен текст не е да се 
променя организацията на юрисдикциите в държавите членки и да съществуват 
различни правила за кандидатите за убежище, чиито жалби са били отхвърлени, и за 
неправомерните мигранти. Това изменение е свързано с член 16.

Изменение 207
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Обжалването на решение за 
връщане, основаващо се на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила и по отношение 
на което са били вече приложени 
ефективни средства за правна защита, 
следва да се развива в 

(17) Обжалването на решение за 
връщане, основаващо се на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила и по отношение 
на което вече е била упражнена 
ефективна съдебна защита, следва да се 
обяви за недопустимо.
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едноистанционно производство, тъй 
като индивидуалното положение на 
засегнатия гражданин на трета 
страна вече е било разгледано от 
съдебен орган, който е постановил 
решение по това индивидуално 
положение в контекста на 
процедурата за предоставяне на 
убежище.

Or. nl

Обосновка

Решенията за връщане са логичен резултат от решение, с което се отхвърля молба за 
международна закрила и по този начин следва да бъдат неразделна част от същия 
административен акт. Следователно правото на второ обжалване е безпредметно.

Изменение 208
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Анна-Юлия Донат, Ян-Кристоф 
Йотен, Михал Шимечка

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Обжалването на решение за 
връщане, основаващо се на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила и по отношение 
на което вече е била упражнена 
ефективна съдебна защита, следва да се 
провежда само пред една съдебна 
инстанция, тъй като индивидуалното 
положение на засегнатия гражданин на 
трета страна вече е било разгледано от 
съдебен орган, който е постановил 
решение по това индивидуално 
положение в контекста на процедурата 
за предоставяне на убежище.

(17) Обжалването на решение за 
връщане, основаващо се на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила и по отношение 
на което вече е била упражнена 
ефективна съдебна защита, може да се 
провежда само пред една съдебна 
инстанция, само когато 
индивидуалното положение на 
засегнатия гражданин на трета страна 
вече е било разгледано от съдебен 
орган, който е постановил решение по 
това индивидуално положение в 
контекста на процедурата за 
предоставяне на убежище, 
включително индивидуална оценка на 
пълния обхват на принципа на 
забрана за връщане съгласно 
европейското и международното 
право.
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Or. en

Обосновка

Задължаването на държавите членки да ограничат това до една съдебна инстанция 
би възпрепятствало ефективно държавите членки при осигуряването на 
допълнителен съдебен контрол, ако желаят да направят това. По този начин 
възможностите на държавите членки се ограничават ненужно. Не всички държави 
членки оценяват напълно аспекта на връщане съгласно достиженията на правото в 
областта на връщането по време на процедурата за предоставяне на убежище или 
при вземането на решение за отхвърляне или прекратяване на законния престой. По 
този начин това следва да е предпоставка за допускане на само една съдебна 
инстанция.

Изменение 209
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Обжалването на решение за 
връщане, основаващо се на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила и по 
отношение на което вече е била 
упражнена ефективна съдебна 
защита, следва да се провежда само 
пред една съдебна инстанция, тъй като 
индивидуалното положение на 
засегнатия гражданин на трета 
страна вече е било разгледано от 
съдебен орган, който е постановил 
решение по това индивидуално 
положение в контекста на 
процедурата за предоставяне на 
убежище.

(17) За да се улесни 
функционирането на съдилищата и 
да се избегнат тактически 
отлагания, целящи възпрепятстване 
на връщането, държавите членки 
следва да гарантират, че 
обжалванията на решения за връщане 
се провеждат, доколкото е възможно, 
само пред една съдебна инстанция, като 
едновременно с това се гарантира 
правото на ефективни правни 
средства за защита.

Or. fr

Изменение 210
Никола Бе, Жан-Пол Гаро

Предложение за директива
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Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Обжалването на решение за 
връщане, основаващо се на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила и по отношение 
на което вече е била упражнена 
ефективна съдебна защита, следва да се 
провежда само пред една съдебна 
инстанция, тъй като индивидуалното 
положение на засегнатия гражданин на 
трета страна вече е било разгледано от 
съдебен орган, който е постановил 
решение по това индивидуално 
положение в контекста на процедурата 
за предоставяне на убежище.

 (Не се отнася до българския текст.)
Le recours contre une décision de 

retour fondée sur une décision de rejet 
d'une demande de protection internationale 
ayant déjà fait l'objet d’un recours 
juridictionnel effectif devrait être limité à 
un seul degré de juridiction, dans la mesure 
où la situation du ressortissant de pays tiers 
concerné aura déjà fait l’objet d’un examen 
et d’une décision par une autorité judiciaire 
dans le cadre de la procédure d’asile.

Or. fr

Обосновка

Изменение, свързано със синтаксиса.

Изменение 211
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Държавите членки имат 
правото да запазят 
административното производство за 
преразглеждане преди обжалването 
пред съд или правораздавателен орган, 
при условие че това преразглеждане 
не засяга ефективността на 
процедурата за връщане.

Or. fr

Изменение 212



AM\1214327BG.docx 69/395 PE658.738v01-00

BG

Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 17б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Орган, който изпълнява 
съдебни функции, следва да се счита 
за правораздавателен орган, ако е 
създаден със закон и е постоянно 
действащ, независим и 
безпристрастен, включва 
производства inter-partes, има 
задължителна юрисдикция, прилага 
правни норми и осигурява 
необходимите процесуални гаранции.

Or. fr

Изменение 213
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Обжалването на решение за 
връщане следва да има автоматично 
суспензивно действие само в 
случаите, когато съществува 
опасност от нарушаване на принципа 
на забрана за връщане.

заличава се

Or. fr

Обосновка

От съображения за съгласуваност с измененията в член 16, параграф 3, алинея 1 и 
член 22, параграф 6, алинея 1, се заличават позоваванията на принципа на забрана за 
връщане.

Изменение 214
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Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Обжалването на решение за 
връщане следва да има автоматично 
суспензивно действие само в случаите, 
когато съществува опасност от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане.

(18) Влизането в сила на решение за 
връщане следва да спира 
автоматично за срока за подаване на 
жалбата срещу това решение на 
първа инстанция и, ако жалбата е 
подадена в определения срок, докато 
трае нейното разглеждане и до 
уведомяването на жалбоподателя за 
решението по жалбата, по-специално 
когато съществува опасност от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане. Обжалването на решение за 
връщане следва да има автоматично 
суспензивно действие, включително 
когато са налице висящи дела пред 
наказателен съд, за да се гарантира 
достъп до правосъдие както за 
жертвите, така и за заподозрените 
лица.

Or. en

Изменение 215
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Обжалването на решение за 
връщане следва да има автоматично 
суспензивно действие само в случаите, 
когато съществува опасност от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане.

(18) Обжалването на решение за 
връщане следва да има автоматично 
суспензивно действие само в случаите, 
когато съществува опасност от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане. Обжалването на решение за 
връщане е допустимо единствено ако 
жалбоподателят доброволно се е 
съгласил да бъде задържан на сигурно 
място в очакване на резултата от 
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обжалването.

Or. nl

Обосновка

Задържането на сигурно място по време на процеса на обжалване предотвратява 
подаването на жалби единствено с цел удължаване на процеса на предоставяне на 
убежище и/или укриване.

Изменение 216
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Майте Пагасауртундуа Руис, Анна-
Юлия Донат, Ян-Кристоф Йотен, Михал Шимечка

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Обжалването на решение за 
връщане следва да има автоматично 
суспензивно действие само в случаите, 
когато съществува опасност от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане.

(18) Обжалването на решение за 
връщане следва винаги да има 
автоматично суспензивно действие, 
освен когато съдебните органи са 
оценили напълно принципа на забрана 
за връщане и са констатирали, че 
няма опасност този принцип да бъде 
нарушен.

Or. en

Обосновка

Предвид необратимостта на нарушенията на основните права по време на 
връщането и след него, жалбите следва винаги да имат суспензивно действие. В 
противен случай липсват реални ефективни средства за правна защита. Освен това 
логиката в предложението на Комисията би обременила ненужно органите на 
държавите членки, тъй като необходимостта от суспензивно действие ще трябва да 
се оценява индивидуално и поотделно.

Изменение 217
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Обжалването на решение за 
връщане следва да има автоматично 
суспензивно действие само в случаите, 
когато съществува опасност от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане.

(18) Обжалването на решение за 
връщане винаги има автоматично 
суспензивно действие.

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с член 16. Суспензивното действие е единствената 
гаранция за достъп до ефективно средство за правна защита.

Изменение 218
Надин Морано

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Обжалването на решение за 
връщане следва да има автоматично 
суспензивно действие само в случаите, 
когато съществува опасност от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане.

(18) Обжалването на решение за 
връщане не следва да има автоматично 
суспензивно действие.

Or. fr

Изменение 219
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В случаите, когато не 
съществува опасност от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
обжалването на решение за връщане 
следва да няма автоматично 

(19) Държавите членки следва все 
пак да имат възможността да спрат 
временно дадено решение за връщане, 
когато това се счита за необходимо.
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суспензивно действие. Съдебните 
органи следва да могат да спрат 
временно изпълнението на решение за 
връщане в отделни случаи по други 
причини — по искане на засегнатия 
гражданин на трета страна или 
служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения по 
правило следва да се вземат в срок от 
48 часа. Когато това е оправдано от 
сложността на случая, съдебните 
органи следва да вземат такова 
решение без неоснователно забавяне.

Or. fr

Изменение 220
Чарли Веймерс, Емануил Франгос

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В случаите, когато не съществува 
опасност от нарушаване на принципа на 
забрана за връщане, обжалването на 
решение за връщане следва да няма 
автоматично суспензивно действие. 
Съдебните органи следва да могат да 
спрат временно изпълнението на 
решение за връщане в отделни случаи 
по други причини — по искане на 
засегнатия гражданин на трета 
страна или служебно, когато това се 
счита за необходимо. Такива решения 
по правило следва да се вземат в срок 
от 48 часа. Когато това е оправдано 
от сложността на случая, съдебните 
органи следва да вземат такова 
решение без неоснователно забавяне.

(19) В случаите, когато не съществува 
опасност от нарушаване на принципа на 
забрана за връщане, обжалването на 
решение за връщане следва да няма 
автоматично суспензивно действие.

Or. en

Изменение 221
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Силви Гийом, Таня Файон, Дитмар Кьостер, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В случаите, когато не 
съществува опасност от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
обжалването на решение за връщане 
следва да няма автоматично 
суспензивно действие. Съдебните 
органи следва да могат да спрат 
временно изпълнението на решение за 
връщане в отделни случаи по други 
причини — по искане на засегнатия 
гражданин на трета страна или 
служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения по 
правило следва да се вземат в срок от 
48 часа. Когато това е оправдано от 
сложността на случая, съдебните 
органи следва да вземат такова 
решение без неоснователно забавяне.

(19) Съдебните органи следва да 
могат да спрат изпълнението на 
решение за връщане в отделни случаи 
по други причини – по искане на 
засегнатия гражданин на трета страна 
или служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения следва да 
се вземат без неоснователно забавяне.

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с член 16. Докладчикът в сянка желае да се запази 
формулировката на предишната директива.

Изменение 222
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В случаите, когато не 
съществува опасност от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
обжалването на решение за връщане 
следва да няма автоматично 
суспензивно действие. Съдебните 

(19) Съдебните органи следва да 
могат да спрат изпълнението на 
решение за връщане в отделни случаи, 
когато съществува опасност от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане и по други причини — по 
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органи следва да могат да спрат 
временно изпълнението на решение за 
връщане в отделни случаи по други 
причини — по искане на засегнатия 
гражданин на трета страна или 
служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения по 
правило следва да се вземат в срок от 
48 часа. Когато това е оправдано от 
сложността на случая, съдебните 
органи следва да вземат такова 
решение без неоснователно забавяне.

искане на засегнатия гражданин на 
трета страна или служебно, когато това 
се счита за необходимо. Такива решения 
следва да се вземат без неоснователно 
забавяне.

Or. en

Изменение 223
Пиетро Бартоло

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В случаите, когато не 
съществува опасност от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
обжалването на решение за връщане 
следва да няма автоматично 
суспензивно действие. Съдебните 
органи следва да могат да спрат 
временно изпълнението на решение за 
връщане в отделни случаи по други 
причини – по искане на засегнатия 
гражданин на трета страна или 
служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения по 
правило следва да се вземат в срок от 
48 часа. Когато това е оправдано от 
сложността на случая, съдебните 
органи следва да вземат такова 
решение без неоснователно забавяне.

(19) В случаите на последващо 
решение за връщане, например 
вследствие на окончателно 
отхвърляне на следваща молба за 
международна закрила, съдебните 
органи следва да могат да спрат 
изпълнението на решение за връщане в 
отделни случаи по други причини – по 
искане на засегнатия гражданин на 
трета страна или служебно, когато това 
се счита за необходимо. Такива решения 
следва да се вземат без неоснователно 
забавяне.

Or. it

Обосновка

Правото на спиране на изпълнението следва да бъде гарантирано включително и след 
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по-нататъшни решения за връщане. Изменението е свързано с член 16.

Изменение 224
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Майте Пагасауртундуа Руис, Анна-
Юлия Донат, Ян-Кристоф Йотен, Михал Шимечка

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В случаите, когато не 
съществува опасност от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
обжалването на решение за връщане 
следва да няма автоматично 
суспензивно действие. Съдебните 
органи следва да могат да спрат 
временно изпълнението на решение за 
връщане в отделни случаи по други 
причини — по искане на засегнатия 
гражданин на трета страна или 
служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения по 
правило следва да се вземат в срок от 
48 часа. Когато това е оправдано от 
сложността на случая, съдебните органи 
следва да вземат такова решение без 
неоснователно забавяне.

(19) В случаите, когато съдебните 
органи са оценили напълно принципа 
на забрана за връщане и са 
констатирали, че няма опасност 
този принцип да бъде нарушен, 
обжалването на решение за връщане 
следва да няма автоматично 
суспензивно действие. Съдебните 
органи следва да могат да спрат 
временно изпълнението на решение за 
връщане в отделни случаи по други 
причини — по искане на засегнатия 
гражданин на трета страна или 
служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения по 
правило следва да се вземат в срок от 
48 часа. Когато това е оправдано от 
сложността на случая, съдебните органи 
следва да вземат такова решение без 
неоснователно забавяне.

Or. en

Обосновка

Предвид необратимостта на предизвикателствата във връзка с основните права, по 
време на връщането и след него, жалбите следва да имат суспензивно действие, освен 
ако не е ясно установено, че има опасност абсолютната забрана за връщане да бъде 
нарушена. На съдебните органи следва да се даде независимост при определяне кога е 
необходимо да се спре изпълнението на решение за връщане.

Изменение 225
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Мара Бицото, 
Петер Кофод
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Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В случаите, когато не 
съществува опасност от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
обжалването на решение за връщане 
следва да няма автоматично 
суспензивно действие. Съдебните 
органи следва да могат да спрат 
временно изпълнението на решение за 
връщане в отделни случаи по други 
причини — по искане на засегнатия 
гражданин на трета страна или 
служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения по 
правило следва да се вземат в срок от 
48 часа. Когато това е оправдано от 
сложността на случая, съдебните органи 
следва да вземат такова решение без 
неоснователно забавяне.

(19) Обжалването на решение за 
връщане следва да няма автоматично 
суспензивно действие. Съдебните 
органи следва да могат да спрат 
временно изпълнението на решение за 
връщане в отделни случаи по други 
причини — по искане на засегнатия 
гражданин на трета страна или 
служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения по 
правило следва да се вземат в срок от 
48 часа. Когато това е оправдано от 
сложността на случая, съдебните органи 
следва да вземат такова решение без 
неоснователно забавяне.

Or. fr

Обосновка

От съображения за съгласуваност с измененията в член 16, параграф 3, алинея 1 и 
член 22, параграф 6, алинея 1, се заличават позоваванията на принципа на забрана за 
връщане.

Изменение 226
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) При прилагането на 
национално равнище на правилата 
относно разпоредбите на 
настоящата директива, свързани с 
обжалването и автоматичното 
суспензивно действие, следва да се 
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съблюдава правото на ефективни 
правни средства за защита, 
предвидено в член 47 от Хартата на 
основните права.

Or. fr

Изменение 227
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се подобри 
ефективността на процедурите за 
връщане и да се избегнат ненужните 
забавяния, без да се засягат правата 
на засегнатите граждани на трети 
страни, изпълнението на решението 
за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато 
оценката на риска от нарушаване на 
принципа на забрана за връщане вече е 
била извършена и е била ефективно 
упражнена съдебна защита в рамките 
на процедурата за предоставяне на 
убежище, проведена преди издаването 
на съответното решение за връщане, 
срещу което е подадена жалбата, 
освен ако положението на засегнатия 
гражданин на трета страна се е 
променило съществено оттогава.

заличава се

Or. en

Изменение 228
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се подобри 
ефективността на процедурите за 
връщане и да се избегнат ненужните 
забавяния, без да се засягат правата 
на засегнатите граждани на трети 
страни, изпълнението на решението 
за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато 
оценката на риска от нарушаване на 
принципа на забрана за връщане вече е 
била извършена и е била ефективно 
упражнена съдебна защита в рамките 
на процедурата за предоставяне на 
убежище, проведена преди издаването 
на съответното решение за връщане, 
срещу което е подадена жалбата, 
освен ако положението на засегнатия 
гражданин на трета страна се е 
променило съществено оттогава.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с член 16. Невинаги се прави оценка на опасността от 
нарушаване на принципа на забрана за връщане. Освен това процедурата за 
предоставяне на убежище не е свързана с процедурата за връщане. Необходимо е да 
има две различни процедури и да се защитят гаранциите и в двете.

Изменение 229
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се подобри ефективността 
на процедурите за връщане и да се 
избегнат ненужните забавяния, без да се 
засягат правата на засегнатите граждани 
на трети страни, изпълнението на 
решението за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато оценката 
на риска от нарушаване на принципа на 

(20) За да се подобри ефективността 
на процедурите за връщане и да се 
избегнат ненужните забавяния, без да се 
засягат правата на засегнатите граждани 
на трети страни, изпълнението на 
решението за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато оценката 
на риска от нарушаване на принципа на 
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забрана за връщане вече е била 
извършена и е била ефективно 
упражнена съдебна защита в рамките 
на процедурата за предоставяне на 
убежище, проведена преди издаването 
на съответното решение за връщане, 
срещу което е подадена жалбата, 
освен ако положението на засегнатия 
гражданин на трета страна се е 
променило съществено оттогава.

забрана за връщане вече е била 
извършена или е била ефективно 
упражнена съдебна защита.

Or. nl

Обосновка

Оценката на опасността от нарушаване на принципа на забрана за връщане 
присъства в целия процес на предоставяне на убежище. Ако е упражнена съдебна 
защита, тази опасност вече е оценена.

Изменение 230
Надин Морано

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се подобри ефективността 
на процедурите за връщане и да се 
избегнат ненужните забавяния, без да се 
засягат правата на засегнатите граждани 
на трети страни, изпълнението на 
решението за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато оценката 
на риска от нарушаване на принципа на 
забрана за връщане вече е била 
извършена и е била ефективно 
упражнена съдебна защита в рамките на 
процедурата за предоставяне на 
убежище, проведена преди издаването 
на съответното решение за връщане, 
срещу което е подадена жалбата, освен 
ако положението на засегнатия 
гражданин на трета страна се е 
променило съществено оттогава.

(20) За да се подобри ефективността 
на процедурите за връщане и да се 
избегнат ненужните забавяния, без да се 
засягат правата на засегнатите граждани 
на трети страни, изпълнението на 
решението за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато оценката 
на риска от нарушаване на принципа на 
забрана за връщане вече е била 
извършена и е била ефективно 
упражнена съдебна защита в рамките на 
процедурата за предоставяне на 
убежище, проведена преди издаването 
на съответното решение за връщане, 
срещу което е подадена жалбата.

Or. fr



AM\1214327BG.docx 81/395 PE658.738v01-00

BG

Изменение 231
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Мара Бицото, 
Петер Кофод

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се подобри ефективността 
на процедурите за връщане и да се 
избегнат ненужните забавяния, без да се 
засягат правата на засегнатите граждани 
на трети страни, изпълнението на 
решението за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато оценката 
на риска от нарушаване на принципа 
на забрана за връщане вече е била 
извършена и е била ефективно 
упражнена съдебна защита в рамките на 
процедурата за предоставяне на 
убежище, проведена преди издаването 
на съответното решение за връщане, 
срещу което е подадена жалбата, освен 
ако положението на засегнатия 
гражданин на трета страна се е 
променило съществено оттогава.

(20) За да се подобри ефективността 
на процедурите за връщане и да се 
избегнат ненужните забавяния, без да се 
засягат правата на засегнатите граждани 
на трети страни, изпълнението на 
решението за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато е била 
ефективно упражнена съдебна защита в 
рамките на процедурата за предоставяне 
на убежище, проведена преди 
издаването на съответното решение за 
връщане, срещу което е подадена 
жалбата, освен ако положението на 
засегнатия гражданин на трета страна се 
е променило съществено оттогава.

Or. fr

Обосновка

От съображения за съгласуваност с измененията в член 16, параграф 3, алинея 1 и 
член 22, параграф 6, алинея 1, се заличават позоваванията на принципа на забрана за 
връщане.

Изменение 232
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Михал Шимечка

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се подобри ефективността (20) За да се подобри ефективността 
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на процедурите за връщане и да се 
избегнат ненужните забавяния, без да се 
засягат правата на засегнатите граждани 
на трети страни, изпълнението на 
решението за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато оценката 
на риска от нарушаване на принципа на 
забрана за връщане вече е била 
извършена и е била ефективно 
упражнена съдебна защита в рамките на 
процедурата за предоставяне на 
убежище, проведена преди издаването 
на съответното решение за връщане, 
срещу което е подадена жалбата, освен 
ако положението на засегнатия 
гражданин на трета страна се е 
променило съществено оттогава.

на процедурите за връщане и да се 
избегнат ненужните забавяния, без да се 
засягат правата на засегнатите граждани 
на трети страни, изпълнението на 
решението за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато пълната 
оценка на риска от нарушаване на 
принципа на забрана за връщане 
съгласно европейското и 
международното право вече е била 
извършена и е била ефективно 
упражнена съдебна защита в рамките на 
процедурата за предоставяне на 
убежище, проведена преди издаването 
на съответното решение за връщане, 
срещу което е подадена жалбата, освен 
ако положението на засегнатия 
гражданин на трета страна се е 
променило оттогава.

Or. en

Обосновка

Изпълнението на решението за връщане може да бъде спряно само ако е бил оценен 
пълният обхват на забраната за връщане. Въвеждането на изискването за 
„съществена промяна“ поставя твърде голяма тежест върху съдебните органи и 
създава риск отделните случаи да не бъдат правилно оценени, като по този начин се 
създават потенциални необратими нарушения на принципа на забрана за връщане.

Изменение 233
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Необходимата правна помощ 
следва да се предостави, при поискване, 
на лица, които не разполагат с 
достатъчни средства. В националното 
законодателство следва да бъде 
предвиден списък на случаите, в 
които правната помощ трябва да се 
счита за необходима.

(21) Необходимата правна помощ 
следва да се предостави безплатно на 
лица, които не разполагат с достатъчни 
средства. В националното 
законодателство следва да бъде 
предвидена правна помощ.
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Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с член 7. Това е един от най-важните елементи за достъп 
до информация и права за граждани на трета страна.

Изменение 234
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Необходимата правна помощ 
следва да се предостави, при поискване, 
на лица, които не разполагат с 
достатъчни средства. В националното 
законодателство следва да бъде 
предвиден списък на случаите, в които 
правната помощ трябва да се счита за 
необходима.

(21) Необходимата правна помощ 
следва да се предостави, при изрично 
поискване, на лица, които не разполагат 
с достатъчни средства. В националното 
законодателство следва да бъде 
предвиден списък на случаите, в които 
правната помощ трябва да се счита за 
необходима.

Or. fr

Изменение 235
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Необходимата правна помощ 
следва да се предостави, при поискване, 
на лица, които не разполагат с 
достатъчни средства. В националното 
законодателство следва да бъде 
предвиден списък на случаите, в които 
правната помощ трябва да се счита за 
необходима.

(21) Необходимата правна помощ 
следва да се предостави безплатно, при 
поискване, на лица, които не разполагат 
с достатъчни средства. В националното 
законодателство следва да бъде 
предвиден списък на случаите, в които 
правната помощ трябва да се счита за 
необходима.

Or. it
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Изменение 236
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Необходимата правна помощ 
следва да се предостави, при поискване, 
на лица, които не разполагат с 
достатъчни средства. В националното 
законодателство следва да бъде 
предвиден списък на случаите, в 
които правната помощ трябва да се 
счита за необходима.

(21) Правната помощ следва да се 
предостави безплатно на лица, които 
не разполагат с достатъчни средства. В 
националното законодателство следва 
да бъдат установени условията за 
достъп до правна помощ.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 40 относно необходимите мерки за гарантиране на 
ефективното прилагане на директивата, към член 7, предвиждащи правото на 
гражданите на трети страни да бъдат информирани по време на процедурите за 
връщане, както и към член 14, свързани с управлението на връщането.

Изменение 237
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Следва да се вземе под внимание 
положението на граждани на трети 
страни, които са в незаконен престой, но 
не могат все още да бъдат изведени. 
Техните основни ежедневни 
потребности следва да бъдат 
определени съгласно националното 
законодателство. За да могат да 
докажат специфичното си 
положение в случай на 
административен контрол или 
проверки, на тези лица следва да бъде 

(22) Граждани на трети страни, които 
са в незаконен престой, но не могат все 
още да бъдат изведени следва да бъдат 
задържани на сигурно място в 
очакване на репатриране, така че 
техните основни ежедневни 
потребности да могат да бъдат 
задоволени и системата за убежище 
да може да работи справедливо и 
ефективно.
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предоставено писмено потвърждение 
за тяхното положение. Държавите 
членки следва да разполагат със 
свобода на преценка по отношение на 
модела и формата на писменото 
потвърждение и следва също така да 
могат да го включват в решения, 
свързани с връщането, приети 
съгласно настоящата директива.

Or. nl

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано със съображение 18, в което се твърди, че 
кандидатите, очакващи резултата от жалбите си, трябва да бъдат задържани на 
сигурно място.

Изменение 238
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Следва да се вземе под внимание 
положението на граждани на трети 
страни, които са в незаконен престой, 
но не могат все още да бъдат 
изведени. Техните основни ежедневни 
потребности следва да бъдат 
определени съгласно националното 
законодателство. За да могат да докажат 
специфичното си положение в случай на 
административен контрол или проверки, 
на тези лица следва да бъде 
предоставено писмено потвърждение за 
тяхното положение. Държавите членки 
следва да разполагат със свобода на 
преценка по отношение на модела и 
формата на писменото потвърждение и 
следва също така да могат да го 
включват в решения, свързани с 
връщането, приети съгласно настоящата 
директива.

(22) Във всеки случай следва да се 
вземе под внимание положението на 
граждани на трети страни, които са в 
неправомерен престой. Техните 
подходящи и зачитащи 
достойнството ежедневни 
потребности следва да бъдат 
определени съгласно националното 
законодателство, като същевременно 
държавите членки следва да проучат 
възможността да узаконят 
положението им въз основа на 
съществуващите връзки с държавата 
членка. За да могат да докажат 
специфичното си положение в случай на 
административен контрол или проверки, 
на тези лица следва да бъде 
предоставено писмено потвърждение за 
тяхното положение. Държавите членки 
следва да разполагат със свобода на 
преценка по отношение на модела и 
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формата на писменото потвърждение и 
следва също така да могат да го 
включват в решения, свързани с 
връщането, приети съгласно настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 4.

Изменение 239
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Следва да се вземе под внимание 
положението на граждани на трети 
страни, които са в незаконен престой, 
но не могат все още да бъдат изведени. 
Техните основни ежедневни 
потребности следва да бъдат 
определени съгласно националното 
законодателство. За да могат да докажат 
специфичното си положение в случай на 
административен контрол или проверки, 
на тези лица следва да бъде 
предоставено писмено потвърждение за 
тяхното положение. Държавите членки 
следва да разполагат със свобода на 
преценка по отношение на модела и 
формата на писменото потвърждение и 
следва също така да могат да го 
включват в решения, свързани с 
връщането, приети съгласно настоящата 
директива.

(22) Следва да се вземе под внимание 
положението на граждани на трети 
страни, които са в неправомерен 
престой, но не могат все още да бъдат 
изведени. Техните основни ежедневни 
потребности следва да бъдат 
определени съгласно националното 
законодателство. За да могат да докажат 
специфичното си положение в случай на 
административен контрол или проверки, 
на тези лица следва да бъде 
предоставено писмено потвърждение за 
тяхното положение. Държавите членки 
следва да разполагат със свобода на 
преценка по отношение на модела и 
формата на писменото потвърждение и 
следва също така да могат да го 
включват в решения, свързани с 
връщането, приети съгласно настоящата 
директива.

Or. en
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Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 240
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Използването на принудителни 
мерки следва да бъде изрично 
подчинено на принципите на 
пропорционалност и ефективност на 
предприеманите мерки и 
преследваните цели. Следва да се 
установят минимални гаранции, 
приложими за процедурата по 
принудително връщане, като се вземе 
предвид Решение 2004/573/ЕО на 
Съвета13. Държавите членки следва 
да разполагат с различни 
възможности за наблюдение на 
принудителното връщане.

(23) Използването на принудителни 
мерки следва да бъде забранено. Ако 
държава членки приеме подобни 
мерки, те следва да бъдат изрично 
подчинени на принципите на 
пропорционалност и необходимост.

_________________
13 Решение 2004/573/EC на Съвета от 
29 април 2004 г. относно организация 
на общите полети за извеждане от 
територията на две или повече 
държави членки на граждани на 
трети страни, които подлежат на 
индивидуални мерки за извеждане (ОВ 
L 261, 6.8.2004 г., стр. 28).

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с измененията в съображение 4.
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Изменение 241
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Следва да се даде европейско 
измерение на последствията от 
националните мерки за връщане, 
като се въведе забрана за влизане, 
забраняваща влизането и престоя на 
територията на всички държави 
членки. Срокът на забраната за 
влизане следва да бъде определен, като 
надлежно се вземат предвид всички 
обстоятелства от значение в 
отделния случай и неговата 
продължителност следва, по 
принцип, да не надвишава пет години. 
Във връзка с това следва да отдели 
специално внимание на факта, че по 
отношение на засегнатия гражданин 
на трета страна вече е налице повече 
от едно решение за връщане или 
заповед за извеждане или че той е 
влязъл на територията на държава 
членка по време на действие на 
забрана за влизане.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с измененията в съображение 4.

Изменение 242
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Следва да се даде европейско 
измерение на последствията от 

(24) Следва да се даде европейско 
измерение на последствията от 
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националните мерки за връщане, като се 
въведе забрана за влизане, забраняваща 
влизането и престоя на територията на 
всички държави членки. Срокът на 
забраната за влизане следва да бъде 
определен, като надлежно се вземат 
предвид всички обстоятелства от 
значение в отделния случай и неговата 
продължителност следва, по принцип, 
да не надвишава пет години. Във 
връзка с това следва да отдели 
специално внимание на факта, че по 
отношение на засегнатия гражданин на 
трета страна вече е налице повече от 
едно решение за връщане или заповед за 
извеждане или че той е влязъл на 
територията на държава членка по време 
на действие на забрана за влизане.

националните мерки за връщане, като се 
въведе забрана за влизане, забраняваща 
влизането и престоя на територията на 
всички държави членки. Срокът на 
забраната за влизане следва да бъде 
определен, като надлежно се вземат 
предвид всички обстоятелства от 
значение в отделния случай, с 
минимална продължителност от 20 
години. Във връзка с това следва да 
отдели специално внимание на 
утежняващите обстоятелства, т.е., 
че по отношение на засегнатия 
гражданин на трета страна вече е налице 
повече от едно решение за връщане или 
заповед за извеждане или че той е 
влязъл на територията на държава 
членка по време на действие на забрана 
за влизане.

Or. nl

Обосновка

Това изменение е свързано със съображение 14 относно реинтеграцията на граждани 
на трети държави. Предотвратяването на втори или трети опит непосредствено 
след първия помага на реинтеграцията.

Изменение 243
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Следва да се даде европейско 
измерение на последствията от 
националните мерки за връщане, като се 
въведе забрана за влизане, забраняваща 
влизането и престоя на територията на 
всички държави членки. Срокът на 
забраната за влизане следва да бъде 
определен, като надлежно се вземат 
предвид всички обстоятелства от 
значение в отделния случай и неговата 
продължителност следва, по принцип, 

(24) Следва да се даде европейско 
измерение на последствията от 
националните мерки за връщане, като се 
въведе забрана за влизане, забраняваща 
влизането и престоя на територията на 
всички държави членки. Срокът на 
забраната за влизане следва да бъде 
определен, като надлежно се вземат 
предвид всички обстоятелства от 
значение в отделния случай и неговата 
продължителност следва, по принцип, 
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да не надвишава пет години. Във 
връзка с това следва да отдели 
специално внимание на факта, че по 
отношение на засегнатия гражданин на 
трета страна вече е налице повече от 
едно решение за връщане или заповед за 
извеждане или че той е влязъл на 
територията на държава членка по време 
на действие на забрана за влизане.

да не надвишава десет години. Във 
връзка с това следва да отдели 
специално внимание на факта, че по 
отношение на засегнатия гражданин на 
трета страна вече е налице повече от 
едно решение за връщане или заповед за 
извеждане или че той е влязъл на 
територията на държава членка по време 
на действие на забрана за влизане.

Or. fr

Обосновка

Това изменение произтича от изменение 1, с което се цели въвеждане на по-
балансирана европейска политика в областта на миграцията.

Изменение 244
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Когато при проверките при 
излизане на външните граници бъде 
открит незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, може да 
е целесъобразно да бъде наложена 
забрана за влизане, за да се 
предотврати бъдещо повторно 
влизане и съответно да се намалят 
рисковете от незаконна имиграция. 
Когато е оправдано, след 
индивидуална преценка и като 
прилага принципа на 
пропорционалност, компетентният 
орган може да наложи забрана за 
влизане, без да издава решение за 
връщане, за да се избегне отлагане на 
заминаването на засегнатия 
гражданин на трета страна.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Докладчикът в сянка не вижда целесъобразността на това изменение. Да се наказват 
хора, които напускат доброволно ЕС изглежда контрапродуктивно. Това е свързано с 
изменението на член 13.

Изменение 245
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Анна-Юлия Донат

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Когато при проверките при 
излизане на външните граници бъде 
открит незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, може да 
е целесъобразно да бъде наложена 
забрана за влизане, за да се 
предотврати бъдещо повторно 
влизане и съответно да се намалят 
рисковете от незаконна имиграция. 
Когато е оправдано, след 
индивидуална преценка и като 
прилага принципа на 
пропорционалност, компетентният 
орган може да наложи забрана за 
влизане, без да издава решение за 
връщане, за да се избегне отлагане на 
заминаването на засегнатия 
гражданин на трета страна.

заличава се

Or. en

Обосновка

Подобна потенциална забрана за влизане при излизане би могла да подкопае 
желанието на неправомерно пребиваващите граждани на трета страна да напуснат 
доброволно. Действително те биха били по-малко склонни да заминат, ако знаят, че 
съществува риск от забрана за влизане с всички последствия от това.

Изменение 246
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
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Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Когато при проверките при 
излизане на външните граници бъде 
открит незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, може да 
е целесъобразно да бъде наложена 
забрана за влизане, за да се 
предотврати бъдещо повторно 
влизане и съответно да се намалят 
рисковете от незаконна имиграция. 
Когато е оправдано, след 
индивидуална преценка и като 
прилага принципа на 
пропорционалност, компетентният 
орган може да наложи забрана за 
влизане, без да издава решение за 
връщане, за да се избегне отлагане на 
заминаването на засегнатия 
гражданин на трета страна.

(25) Забраните за влизане не следва 
в никакъв случай да бъдат налагани 
единствено на основание 
неправомерния престой на лицето.

Or. en

Изменение 247
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод, Анализа Тардино

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Когато при проверките при 
излизане на външните граници бъде 
открит незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, може да е 
целесъобразно да бъде наложена 
забрана за влизане, за да се предотврати 
бъдещо повторно влизане и съответно 
да се намалят рисковете от незаконна 
имиграция. Когато е оправдано, след 
индивидуална преценка и като 
прилага принципа на 
пропорционалност, компетентният 
орган може да наложи забрана за 

(25) Когато при проверките при 
излизане на външните граници бъде 
открит незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, трябва да 
бъде наложена забрана за влизане, за да 
се предотврати бъдещо повторно 
влизане и съответно да се намалят 
рисковете от незаконна имиграция. 
Компетентният орган налага забрана за 
влизане, без да издава решение за 
връщане, за да се избегне отлагане на 
заминаването на засегнатия гражданин 
на трета страна.
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влизане, без да издава решение за 
връщане, за да се избегне отлагане на 
заминаването на засегнатия гражданин 
на трета страна.

Or. fr

Изменение 248
Надин Морано

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Когато при проверките при 
излизане на външните граници бъде 
открит незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, може да е 
целесъобразно да бъде наложена 
забрана за влизане, за да се предотврати 
бъдещо повторно влизане и съответно 
да се намалят рисковете от незаконна 
имиграция. Когато е оправдано, след 
индивидуална преценка и като 
прилага принципа на 
пропорционалност, компетентният 
орган може да наложи забрана за 
влизане, без да издава решение за 
връщане, за да се избегне отлагане на 
заминаването на засегнатия гражданин 
на трета страна.

(25) Когато при проверките при 
излизане на външните граници бъде 
открит незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, може да е 
целесъобразно да бъде наложена 
забрана за влизане, за да се предотврати 
бъдещо повторно влизане и съответно 
да се намалят рисковете от незаконна 
имиграция. Когато е оправдано, 
компетентният орган може да наложи 
забрана за влизане, без да издава 
решение за връщане, за да се избегне 
отлагане на заминаването на засегнатия 
гражданин на трета страна.

Or. fr

Изменение 249
Милан Ухрик

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Когато при проверките при 
излизане на външните граници бъде 

(25) Когато при проверките при 
излизане на външните граници бъде 
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открит незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, може да е 
целесъобразно да бъде наложена 
забрана за влизане, за да се предотврати 
бъдещо повторно влизане и съответно 
да се намалят рисковете от незаконна 
имиграция. Когато е оправдано, след 
индивидуална преценка и като прилага 
принципа на пропорционалност, 
компетентният орган може да наложи 
забрана за влизане, без да издава 
решение за връщане, за да се избегне 
отлагане на заминаването на засегнатия 
гражданин на трета страна.

открит незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, ще му бъде 
наложена забрана за влизане, за да се 
предотврати бъдещо повторно влизане и 
съответно да се намалят рисковете от 
незаконна имиграция. Когато е 
оправдано, след индивидуална преценка 
и като прилага принципа на 
пропорционалност, компетентният 
орган може да наложи забрана за 
влизане, без да издава решение за 
връщане, за да се избегне отлагане на 
заминаването на засегнатия гражданин 
на трета страна.

Or. sk

Изменение 250
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Използването на задържане с цел 
извеждане следва да бъде подчинено на 
принципа на пропорционалност относно 
предприеманата мярка и преследваните 
цели. Задържане е оправдано 
единствено с цел да се подготви 
връщането или да се извърши процесът 
на извеждането и когато прилагането на 
по-леки принудителни мерки не би било 
достатъчно.

(27) Използването на задържане с цел 
извеждане следва да бъде считано за 
крайна мярка и да бъде подчинено на 
принципа на пропорционалност относно 
предприеманата мярка и преследваните 
цели. Приоритетно следва да се 
прилагат алтернативни на 
задържането мерки. На задържане не 
следва да подлежат непридружени 
ненавършили пълнолетие лица или 
семейства с ненавършили пълнолетие 
деца. Задържане е оправдано 
единствено с цел да се подготви 
връщането или да се извърши процесът 
на извеждането и когато прилагането на 
по-леки принудителни мерки не би било 
достатъчно.

Or. it
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Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е пряко свързано с внесените 
изменения към съображения 28, 29 и 30 и членове 18, 19 и 20 от настоящата 
директива.

Изменение 251
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод, Анализа Тардино

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Използването на задържане с цел 
извеждане следва да бъде подчинено на 
принципа на пропорционалност относно 
предприеманата мярка и преследваните 
цели. Задържане е оправдано 
единствено с цел да се подготви 
връщането или да се извърши 
процесът на извеждането и когато 
прилагането на по-леки 
принудителни мерки не би било 
достатъчно.

(27) Използването на задържане с цел 
извеждане следва да бъде подчинено на 
принципа на пропорционалност относно 
предприеманата мярка и преследваните 
цели. Все пак, като се има предвид 
положението на незаконност, в 
което са лицата, засегнати от 
връщането, използването на 
задържане трябва във всеки момент да 
остане инструмент на разположение 
на държавите членки.

Or. fr

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира съответствие с изменението на член 
18, параграф 5 и член 22, параграф 7, алинея 2.

Изменение 252
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Използването на задържане с цел 
извеждане следва да бъде подчинено на 
принципа на пропорционалност относно 
предприеманата мярка и преследваните 

(27) Използването на задържане с цел 
извеждане следва да бъде ограничено, 
винаги използвано като крайна мярка 
и подчинено на принципа на 
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цели. Задържане е оправдано 
единствено с цел да се подготви 
връщането или да се извърши процесът 
на извеждането и когато прилагането на 
по-леки принудителни мерки не би било 
достатъчно.

пропорционалност относно 
предприеманата мярка и преследваните 
цели. Задържане е оправдано 
единствено с цел да се подготви 
връщането или да се извърши процесът 
на извеждането и когато прилагането на 
по-леки принудителни мерки не би било 
достатъчно.

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с член 18. Задържането никога не следва да бъде 
автоматично, особено след като е доказано, че е по-вредно и по-малко ефективно.

Изменение 253
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Използването на задържане с 
цел извеждане следва да бъде 
подчинено на принципа на 
пропорционалност относно 
предприеманата мярка и 
преследваните цели. Задържане е 
оправдано единствено с цел да се 
подготви връщането или да се 
извърши процесът на извеждането и 
когато прилагането на по-леки 
принудителни мерки не би било 
достатъчно.

(27) Лишаването от свобода следва 
да се избягва и при всички случаи да не 
се прилага никога в затворени 
пространства. Ако държава членка 
избере да приложи политика на 
връщане, следва винаги да се прилагат 
алтернативи на задържането, по-
специално модели, които не налагат 
лишаване от свобода и са основани на 
ангажираност в общността.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към член 18 относно задържането, към съображение 28 и член 18.

Изменение 254



AM\1214327BG.docx 97/395 PE658.738v01-00

BG

Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин 
на трета страна представлява 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност.

(28) С цел да се гарантира, че 
държавите членки, които избират да 
прилагат политика на връщане, 
спазват гаранциите за основните 
права, настоящата директива следва 
да задължи тези държави членки да 
осигурят алтернативи на 
задържането и да въведат 
изчерпателни и основани на права 
основания за задържане по изключение 
на гражданин на трета страна като 
част от процедурата за връщане и 
системно да изключват задържането 
в затворени пространства. 
Задържането не следва никога да се 
налага по отношение на уязвими лица. 
Тъй като задържането има особено 
отрицателно физическо и 
психологическо въздействие върху 
децата, те не следва да бъдат 
задържани, независимо дали са 
непридружени, отделени от 
семействата или със семействата си, 
както не следва да бъдат задържани 
техните родители и 
придружаващите децата лица, които 
обичайно полагат основни грижи за 
тях. Задържането никога не е във 
висш интерес на детето.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 27 и 40 и член 18.

Изменение 255
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Хилде Вотманс
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Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност. 
Децата, както в случаите, когато са 
непридружени или отделени от 
семействата, така и когато са със 
своите семейства, не се задържат и 
държавите членки осигуряват 
подходящи алтернативи на 
задържането в съответствие с 
Декларацията от Ню Йорк за 
бежанците и мигрантите от 
19 септември 2016 г.

Or. en

Изменение 256
Моника Холмайер, Лена Дюпон

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
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обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност, 
по-специално ако принадлежат към 
терористични мрежи или мрежи за 
тежки престъпления. Това се прилага 
също така по отношение на 
ненавършили пълнолетие лица на 
възраст между 16 и 18 години, които 
са извършили неколкократно 
престъпления, като по този начин 
проявяват своето нежелание да 
спазват закона.

Or. en

Изменение 257
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин 
на трета страна представлява 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност.

(28) Задържане може да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане.

Or. en

Обосновка

Налагането на задържане не следва да бъде задължително за държавите членки, 
въпреки че следва да е възможно. Тъй като това е скъпо както за държавите членки, 
така и за гражданите на трета страна, финансово и по отношение на основните 
права, използването на задържане не следва да бъде стандартна опция. Новото 
основание, въведено от Комисията, не е достатъчно конкретно и може да бъде 
уредено по подходящ начин по реда на настоящото наказателно и административно 
право.
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Изменение 258
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна 
избягва или възпрепятства 
подготовката на връщането или 
процеса на извеждане или когато 
засегнатият гражданин на трета страна 
представлява опасност за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност.

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, или когато 
засегнатият гражданин на трета страна 
представлява опасност за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност.

Or. en

Обосновка

Според НПО и международни организации не е безспорно доказано, че колкото по-
продължително е задържането, толкова по-висок е процентът на ефективните 
връщания. Това изменение е свързано с член 18.

Изменение 259
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин 
на трета страна представлява 

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато по смисъла на 
настоящата директива съществува 
опасност от укриване или когато 
гражданинът на трета страна 
представлява опасност за обществения 
ред, обществената сигурност или 
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опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност.

националната сигурност.

Or. it

Изменение 260
Надин Морано

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

(28) Задържане следва да бъде 
налагано всеки път, при условие че се 
извършва индивидуална преценка на 
всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

Or. fr

Изменение 261
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод, Анализа Тардино

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 

(28) Задържане следва да бъде 
налагано, когато съществува опасност 
от укриване, когато гражданинът на 
трета страна не съдейства на всички 
етапи на процеса на извеждане, 
избягва или възпрепятства подготовката 
на връщането или процеса на извеждане 
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или когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

или когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

Or. fr

Обосновка

Липсата на национални граници в Шенгенското пространство прави необходимо 
задължителното задържане на гражданите на трети страни, които не съдействат 
напълно, за да се избегнат неразрешени вторични движения към други държави членки 
и за да се насърчи ефективността на решенията за връщане. Освен това става дума 
за възпираща мярка, с която се цели възпиране на кандидатите за незаконна 
имиграция, които знаят, че ще бъдат системно задържани.

Изменение 262
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна избягва 
или възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

(28) Задържането следва да бъде 
опция по подразбиране, особено когато 
съществува опасност от укриване, 
когато гражданинът на трета страна 
избягва или възпрепятства подготовката 
на връщането или процеса на извеждане 
или когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

Or. nl

Обосновка

Задържането следва да бъде правило и това правило следва да се прилага, особено 
когато съответният кандидат не сътрудничи.

Изменение 263
Надин Морано
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Предложение за директива
Съображение 28а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) С оглед на борбата срещу 
трафика и фиктивното признаване 
на деца, когато националното право 
предвижда задържане на 
ненавършили пълнолетие лица, само 
висшите интереси на детето не 
могат да оправдаят липсата на 
задържане, нeзависимо дали става 
въпрос за самото дете, за неговото 
семейство или обкръжение.

Or. fr

Изменение 264
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като максималните срокове 
за задържане в някои държави членки 
не са достатъчни за гарантиране на 
осъществяването на връщането, 
следва да се определи максимален срок 
за задържане с продължителност 
между три и шест месеца, който може 
да бъде удължаван, за да се осигури 
достатъчно време за успешно 
завършване на процедурите за връщане, 
без да се засягат установените гаранции, 
чрез които се гарантира, че задържането 
се прилага само когато е необходимо и 
пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

(29) Тъй като задържането може да 
бъде разпоредено от 
административен или съдебен орган и 
обосновано само когато съществува 
основана на доказателства опасност 
от укриване след индивидуална 
преценка, за всеки отделен случай 
следва да се извършва периодичен 
съдебен преглед от съдебен орган, в 
рамките на разумен срок, на 
необходимостта и 
пропорционалността на 
задържането на гражданин на трета 
страна. Максималният срок за 
задържане следва да бъде две седмици, 
който може да бъде удължаван 
еднократно за допълнителен период 
от най-много две седмици, в случай че 
това е необходимо и пропорционално 
за успешно завършване на процедурите 
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за връщане, без да се засягат 
установените гаранции, чрез които се 
гарантира, че задържането е основано 
на права и не е произволно.

Or. en

Изменение 265
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Фабиен Келер

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като максималните 
срокове за задържане в някои държави 
членки не са достатъчни за 
гарантиране на осъществяването на 
връщането, следва да се определи 
максимален срок за задържане с 
продължителност между три и шест 
месеца, който може да бъде 
удължаван, за да се осигури достатъчно 
време за успешно завършване на 
процедурите за връщане, без да се 
засягат установените гаранции, чрез 
които се гарантира, че задържането се 
прилага само когато е необходимо и 
пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

(29) Следва да се определи 
максимален срок за задържане с 
продължителност от три месеца, за да 
се осигури достатъчно време за успешно 
завършване на процедурите за връщане, 
без да се засягат установените гаранции, 
чрез които се гарантира, че задържането 
се прилага само когато е необходимо и 
пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане. Този 
срок не може да бъде удължаван, с 
изключение на два пъти за срок до 
три месеца всеки, всеки след съдебен 
контрол и само в случаите, при които 
независимо от всички разумни усилия 
на органите на държавата членка е 
вероятно операцията по 
извеждането да продължи по-дълго 
поради липса на съдействие от 
съответния гражданин на трета 
страна.

Or. en

Обосновка

Както показват различни източници, включително оценката на въздействието на ЕП, 
все по-дългите срокове за задържане имат ограничено въздействие върху 
осъществяването на ефективно връщане. С оглед на сериозната опасност от 
нарушения на правата на човека може да се наложи удължаване на срока на 
задържане, но само когато е придружено от непрекъснат съдебен контрол.
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Изменение 266
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като максималните срокове 
за задържане в някои държави членки не 
са достатъчни за гарантиране на 
осъществяването на връщането, следва 
да се определи максимален срок за 
задържане с продължителност между 
три и шест месеца, който може да бъде 
удължаван, за да се осигури достатъчно 
време за успешно завършване на 
процедурите за връщане, без да се 
засягат установените гаранции, чрез 
които се гарантира, че задържането 
се прилага само когато е необходимо и 
пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

(29) Тъй като максималните срокове 
за задържане в някои държави членки не 
са достатъчни за гарантиране на 
осъществяването на връщането, следва 
да се определи максимален срок за 
задържане с продължителност между 
три и шест месеца, който може да бъде 
удължаван, за да се осигури достатъчно 
време за успешно завършване на 
процедурите за връщане.

Or. fr

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира съответствие с изменението на член 
18, параграф 5 и член 22, параграф 7, алинея 2.

Изменение 267
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като максималните срокове 
за задържане в някои държави членки не 
са достатъчни за гарантиране на 
осъществяването на връщането, следва 
да се определи максимален срок за 
задържане с продължителност между 

(29) Тъй като максималните срокове 
за задържане в някои държави членки не 
са достатъчни за гарантиране на 
осъществяването на връщането, следва 
да се определи максимален срок за 
задържане с продължителност между 
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три и шест месеца, който може да бъде 
удължаван, за да се осигури достатъчно 
време за успешно завършване на 
процедурите за връщане, без да се 
засягат установените гаранции, чрез 
които се гарантира, че задържането се 
прилага само когато е необходимо и 
пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

три и шест месеца, който може да бъде 
удължаван еднократно за период от 
най-много още 6 месеца, за да се 
осигури достатъчно време за успешно 
завършване на процедурите за връщане, 
без да се засягат установените гаранции, 
чрез които се гарантира, че задържането 
се прилага само когато е необходимо и 
пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

Or. it

Изменение 268
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като максималните 
срокове за задържане в някои държави 
членки не са достатъчни за 
гарантиране на осъществяването на 
връщането, следва да се определи 
максимален срок за задържане с 
продължителност между три и 
шест месеца, който може да бъде 
удължаван, за да се осигури достатъчно 
време за успешно завършване на 
процедурите за връщане, без да се 
засягат установените гаранции, чрез 
които се гарантира, че задържането се 
прилага само когато е необходимо и 
пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

(29) Максималният срок за 
задържане следва да бъде два месеца, 
който може да бъде удължаван не 
повече от два пъти, което означава за 
период от най-много шест месеца, за 
да се осигури достатъчно време за 
успешно завършване на процедурите за 
връщане, без да се засягат установените 
гаранции, чрез които се гарантира, че 
задържането се прилага само когато е 
необходимо и пропорционално, както и 
докато се организира процесът на 
извеждане.

Or. en

Обосновка

Според НПО и международни организации не е безспорно доказано, че колкото по-
продължително е задържането, толкова по-висок е процентът на ефективните 
връщания. Това изменение е свързано с член 18.
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Изменение 269
Моника Холмайер, Лена Дюпон

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като максималните срокове 
за задържане в някои държави членки не 
са достатъчни за гарантиране на 
осъществяването на връщането, следва 
да се определи максимален срок за 
задържане с продължителност между 
три и шест месеца, който може да бъде 
удължаван, за да се осигури достатъчно 
време за успешно завършване на 
процедурите за връщане, без да се 
засягат установените гаранции, чрез 
които се гарантира, че задържането се 
прилага само когато е необходимо и 
пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

(29) Тъй като максималните срокове 
за задържане в някои държави членки не 
са достатъчни за гарантиране на 
осъществяването на връщането, следва 
да се определи максимален срок за 
задържане с продължителност между 
три и дванадесет месеца, който може да 
бъде удължаван, за да се осигури 
достатъчно време за успешно 
завършване на процедурите за връщане, 
без да се засягат установените гаранции, 
чрез които се гарантира, че задържането 
се прилага само когато е необходимо и 
пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

Or. en

Изменение 270
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като максималните срокове 
за задържане в някои държави членки не 
са достатъчни за гарантиране на 
осъществяването на връщането, следва 
да се определи максимален срок за 
задържане с продължителност между 
три и шест месеца, който може да бъде 
удължаван, за да се осигури достатъчно 
време за успешно завършване на 
процедурите за връщане, без да се 
засягат установените гаранции, чрез 
които се гарантира, че задържането се 
прилага само когато е необходимо и 

(29) Тъй като максималните срокове 
за задържане в някои държави членки не 
са достатъчни за гарантиране на 
осъществяването на връщането, следва 
да се определи максимален срок за 
задържане с продължителност между 
три и дванадесет месеца, който може да 
бъде удължаван, за да се осигури 
достатъчно време за успешно 
завършване на процедурите за връщане, 
без да се засягат установените гаранции, 
чрез които се гарантира, че задържането 
се прилага само когато е необходимо и 
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пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

Or. fr

Изменение 271
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Когато заповедта за задържане 
на гражданин на трета страна е 
издадена в рамките на 
административно производство, 
съдът, компетентен да прецени 
законосъобразността на това 
решение, може да вземе предвид 
всички имащи отношение факти, 
доказателства и наблюдения, които 
страните могат да изтъкнат пред 
съда.

Or. fr

Изменение 272
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Настоящата директива следва 
да не възпрепятства държавите 
членки да определят ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции 
и наказателни санкции, включително 
лишаване от свобода, във връзка с 
нарушенията на правилата за 
миграция, при условие че тези 
санкции са съвместими с целите на 

заличава се
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настоящата директива, не 
застрашават нейното прилагане и 
зачитат в пълна степен основните 
права.

Or. en

Обосновка

Това изменение е извън обхвата.

Изменение 273
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Настоящата директива следва 
да не възпрепятства държавите 
членки да определят ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции 
и наказателни санкции, включително 
лишаване от свобода, във връзка с 
нарушенията на правилата за 
миграция, при условие че тези 
санкции са съвместими с целите на 
настоящата директива, не 
застрашават нейното прилагане и 
зачитат в пълна степен основните 
права.

заличава се

Or. en

Изменение 274
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Настоящата директива следва 
да не възпрепятства държавите 

заличава се
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членки да определят ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции 
и наказателни санкции, включително 
лишаване от свобода, във връзка с 
нарушенията на правилата за 
миграция, при условие че тези 
санкции са съвместими с целите на 
настоящата директива, не 
застрашават нейното прилагане и 
зачитат в пълна степен основните 
права.

Or. it

Изменение 275
Моника Холмайер, Лена Дюпон

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Настоящата директива следва да 
не възпрепятства държавите членки да 
определят ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции и наказателни 
санкции, включително лишаване от 
свобода, във връзка с нарушенията на 
правилата за миграция, при условие че 
тези санкции са съвместими с целите на 
настоящата директива, не застрашават 
нейното прилагане и зачитат в пълна 
степен основните права.

(30) Настоящата директива насърчава 
държавите членки да определят 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции и наказателни 
санкции, включително лишаване от 
свобода, във връзка с нарушенията на 
правилата за миграция, по-специално 
по отношение на осъждани 
терористи, извършители на 
организирани престъпления и 
извършители на тежки 
престъпления, като например 
изнасилване, при условие че тези 
санкции са съвместими с целите на 
настоящата директива, не застрашават 
нейното прилагане и зачитат в пълна 
степен основните права.

Or. en

Изменение 276
Надин Морано, Паулу Ранжел
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Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Настоящата директива следва да 
не възпрепятства държавите членки да 
определят ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции и наказателни 
санкции, включително лишаване от 
свобода, във връзка с нарушенията на 
правилата за миграция, при условие че 
тези санкции са съвместими с целите на 
настоящата директива, не застрашават 
нейното прилагане и зачитат в пълна 
степен основните права.

(30) Настоящата директива не води до 
възпрепятстване на държавите членки 
да определят ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции и 
наказателни санкции, включително 
глоба и лишаване от свобода, във връзка 
с нарушенията на правилата за миг 
рация, при условие че тези санкции са 
съвместими с целите на настоящата 
директива, не застрашават нейното 
прилагане и зачитат в пълна степен 
основните права.

Or. fr

Изменение 277
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Задържаните граждани на трети 
страни следва да се третират по хуманен 
и достоен начин, като се зачитат 
техните основни права и се спазват 
международното и националното право. 
Без да се засяга първоначалното 
задържане от правоприлагащите органи, 
което се урежда от националното 
законодателство, задържането следва 
по правило да се извършва в 
специализирани места за задържане.

(31) Граждани на трети страни следва 
да се третират по хуманен и достоен 
начин, като се зачитат техните основни 
права и се спазват международното и 
националното право. Без да се засяга 
първоначалното задържане от 
правоприлагащите органи, което се 
урежда от националното 
законодателство, гражданите на 
трети страни, по отношение на 
които е установено, че се намират в 
неправомерно положение, следва по 
правило да се настаняват в отворен 
приемен център докато държавите 
членки проучват възможностите за 
узаконяване на положението им въз 
основа съществуващите им връзки с 
държавата членка.
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 278
Мария Грапини

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Задържаните граждани на трети 
страни следва да се третират по хуманен 
и достоен начин, като се зачитат 
техните основни права и се спазват 
международното и националното право. 
Без да се засяга първоначалното 
задържане от правоприлагащите органи, 
което се урежда от националното 
законодателство, задържането следва по 
правило да се извършва в 
специализирани места за задържане.

(31) Задържаните граждани на трети 
страни следва да се третират по еднакво 
хуманен и достоен начин във всички 
държави – членки на ЕС, като се 
зачитат техните основни права и се 
спазват международното и 
националното право. Без да се засяга 
първоначалното задържане от 
правоприлагащите органи, което се 
урежда от националното 
законодателство, задържането следва по 
правило да се извършва в 
специализирани места за задържане.

Or. ro

Изменение 279
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 31а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Правата на детето се 
прилагат както при случаите на 
непридружени и отделени деца, така 
и при деца, които са със семействата. 
При случаите на семейства 
държавите членки следва да зачитат 
и защитават правата на всяко дете в 
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семейството и неговото право на 
личен и семеен живот, както и да 
вземат изцяло предвид безопасността 
на детето в семейството. Следва да 
се полагат подходящи грижи и да се 
предприемат действия по 
настаняване, с които се осигурява 
възможност за децата и 
семействата да живеят заедно в 
общностите. Децата не следва да 
бъдат отделяни от своите родители. 
В съответствие с принципите на 
запазване на целостта на 
семействата и висшите интереси на 
детето семействата следва да 
остават заедно, освен ако не е 
застрашена безопасността на 
детето. При никакви обстоятелства 
не следва да се извършва 
принудително връщане на деца. На 
децата и семействата следва да се 
предоставят документи, в които се 
посочва, че срещу тях тече процедура 
и те не подлежат на задържане. На 
децата и родителите следва да се 
гарантира достъп до образование, 
здравни грижи и други услуги.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. То също така е строго свързано с предложените 
промени към член 12 относно връщането и извеждането на ненавършили пълнолетие 
лица и към член 20 относно задържането на ненавършили пълнолетие лица и техните 
семейства.

Изменение 280
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 31а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Като се има предвид, че 
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гражданите на трети страни, които 
са задържани за целите на 
извеждането, не са задържани в 
качеството на заподозрени в 
извършването на престъпни 
дейности или на лица, осъдени за 
извършването на престъпления, те не 
следва да бъдат настанявани с 
обикновени затворници. Възможно е 
също така това отделяне да се 
гарантира, като тези граждани на 
трети страни бъдат настанявани в 
определени части на затворите, 
предвидени и използвани единствено 
за тази цел.

Or. fr

Обосновка

Това изменение произтича от съображение (4) и дава възможност да се подчертае 
специфичният характер на гражданите на трети страни, които са незаконни 
мигранти. Освен това то е тясно свързано с параграф 1 от член 19.

Изменение 281
Моника Холмайер

Предложение за директива
Съображение 31а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Задължението на държавите 
членки да зачитат и защитават 
правата на децата и семействата 
може да включва и възможността за 
повторно събиране на деца и техните 
родители или обратно в трети 
страни извън Европейския съюз.

Or. en

Изменение 282
Ан-Софи Пелтие
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Предложение за директива
Съображение 31б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) За оказване на съдействие на 
непридружените и отделените деца 
следва да се определи независим и 
квалифициран настойник с 
необходимия експертен опит и 
обучение, за да се гарантира, че са 
взети изцяло под внимание висшите 
интереси на детето. За тази цел 
настойникът следва да участва в 
процедурата за намиране на трайно 
решение, което е във висш интерес на 
детето.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. То също така е строго свързано с предложените 
промени към член 12 относно връщането и извеждането на ненавършили пълнолетие 
лица и към член 20 относно задържането на ненавършили пълнолетие лица и техните 
семейства.

Изменение 283
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Без да се засяга възможността 
държавите членки да не прилагат 
настоящата директива по 
отношение на случаите, посочени в 
член 2, параграф 2, буква а), когато се 
прилага гранична процедура съгласно 
Регламент (ЕС).../... [Регламент 
относно процедурата за предоставяне 
на убежище], тя трябва да бъде 
последвана от специфична гранична 
процедура за връщане на незаконно 

заличава се
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пребиваващите граждани на трети 
страни, чиято молба за 
международна закрила, подадена 
съгласно тази гранична процедура за 
предоставяне на убежище, е 
отхвърлена, за да се осигури пряко 
допълване между граничната 
процедура за предоставяне на 
убежище и граничната процедура за 
връщане и да се предотвратят 
празнотите между процедурите. В 
такива случаи е необходимо да се 
въведат специфични правила, които 
да гарантират съгласуваност и 
синергия между двете процедури и да 
запазват целостта и ефективността 
на целия процес.

Or. it

Изменение 284
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Без да се засяга възможността 
държавите членки да не прилагат 
настоящата директива по 
отношение на случаите, посочени в 
член 2, параграф 2, буква а), когато се 
прилага гранична процедура съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент 
относно процедурата за предоставяне 
на убежище], тя трябва да бъде 
последвана от специфична гранична 
процедура за връщане на незаконно 
пребиваващите граждани на трети 
страни, чиято молба за 
международна закрила, подадена 
съгласно тази гранична процедура за 
предоставяне на убежище, е 
отхвърлена, за да се осигури пряко 
допълване между граничната 
процедура за предоставяне на 

заличава се
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убежище и граничната процедура за 
връщане и да се предотвратят 
празнотите между процедурите. В 
такива случаи е необходимо да се 
въведат специфични правила, които 
да гарантират съгласуваност и 
синергия между двете процедури и да 
запазват целостта и ефективността 
на целия процес.

Or. en

Изменение 285
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Без да се засяга възможността 
държавите членки да не прилагат 
настоящата директива по 
отношение на случаите, посочени в 
член 2, параграф 2, буква а), когато се 
прилага гранична процедура съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент 
относно процедурата за предоставяне 
на убежище], тя трябва да бъде 
последвана от специфична гранична 
процедура за връщане на незаконно 
пребиваващите граждани на трети 
страни, чиято молба за 
международна закрила, подадена 
съгласно тази гранична процедура за 
предоставяне на убежище, е 
отхвърлена, за да се осигури пряко 
допълване между граничната 
процедура за предоставяне на 
убежище и граничната процедура за 
връщане и да се предотвратят 
празнотите между процедурите. В 
такива случаи е необходимо да се 
въведат специфични правила, които 
да гарантират съгласуваност и 
синергия между двете процедури и да 

заличава се
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запазват целостта и ефективността 
на целия процес.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложеното заличаване на член 22 граничната процедура, както 
се предлага от Комисията в този преработен текст, не може да бъде 
регламентирана по правилен начин тук, без становище по Регламента за процедурите 
за предоставяне на убежище. Освен това граничната процедура предвижда 
ограничени права и рискове, които подкопават реалните гаранции, предвидени в 
настоящата директива.

Изменение 286
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Без да се засяга възможността 
държавите членки да не прилагат 
настоящата директива по 
отношение на случаите, посочени в 
член 2, параграф 2, буква а), когато се 
прилага гранична процедура съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент 
относно процедурата за предоставяне 
на убежище], тя трябва да бъде 
последвана от специфична гранична 
процедура за връщане на незаконно 
пребиваващите граждани на трети 
страни, чиято молба за 
международна закрила, подадена 
съгласно тази гранична процедура за 
предоставяне на убежище, е 
отхвърлена, за да се осигури пряко 
допълване между граничната 
процедура за предоставяне на 
убежище и граничната процедура за 
връщане и да се предотвратят 
празнотите между процедурите. В 
такива случаи е необходимо да се 
въведат специфични правила, които 

заличава се
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да гарантират съгласуваност и 
синергия между двете процедури и да 
запазват целостта и ефективността 
на целия процес.

Or. en

Обосновка

Необходима е съгласуваност. Яснотата и последователността са най-добрите 
средства за избягване на нарушаването на правата на човека. Успоредният режим на 
член 2, параграф 2, буква а) противоречи на това. Освен това настоящото изменение 
е свързано с член 22 и без решение по този въпрос в рамките на РПУ, който 
регламентира всички разпоредби относно граничната процедура и по-специално 
гаранциите, е почти невъзможно член 22 да бъде изменен без да се рискува нарушение 
на основните права.

Изменение 287
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Без да се засяга възможността 
държавите членки да не прилагат 
настоящата директива по отношение на 
случаите, посочени в член 2, параграф 2, 
буква а), когато се прилага гранична 
процедура съгласно Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище], тя трябва да 
бъде последвана от специфична 
гранична процедура за връщане на 
незаконно пребиваващите граждани на 
трети страни, чиято молба за 
международна закрила, подадена 
съгласно тази гранична процедура за 
предоставяне на убежище, е отхвърлена, 
за да се осигури пряко допълване между 
граничната процедура за предоставяне 
на убежище и граничната процедура за 
връщане и да се предотвратят 
празнотите между процедурите. В 
такива случаи е необходимо да се 
въведат специфични правила, които да 

(32) Без да се засяга възможността 
държавите членки да не прилагат 
настоящата директива по отношение на 
случаите, посочени в член 2, параграф 2, 
буква а), когато се прилага гранична 
процедура съгласно Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище], тя трябва да 
бъде последвана от специфична 
гранична процедура за връщане на 
незаконно пребиваващите граждани на 
трети страни, чиято молба за 
международна закрила, подадена 
съгласно тази гранична процедура за 
предоставяне на убежище, е отхвърлена, 
за да се осигури пряко допълване между 
граничната процедура за предоставяне 
на убежище и граничната процедура за 
връщане и да се предотвратят 
празнотите между процедурите. В 
такива случаи е необходимо да се 
въведат специфични правила, които да 
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гарантират съгласуваност и синергия 
между двете процедури и да запазват 
целостта и ефективността на целия 
процес.

гарантират съгласуваност и синергия 
между двете процедури и да запазват 
целостта и ефективността на целия 
процес. Държавите членки следва да 
могат да разчитат на подходящо 
финансиране от Съюза, за да 
изпълняват необходимите дейности в 
контекста на граничната процедура.

Or. fr

Изменение 288
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира ефективно 
връщане в контекста на граничната 
процедура, следва да не се предоставя 
срок за доброволно напускане. Срок за 
доброволно напускане следва обаче да 
се предоставя на гражданите на 
трети страни, които притежават 
валиден документ за пътуване и 
съдействат на компетентните 
органи на държавите членки на 
всички етапи от процедурите за 
връщане. В тези случаи, за да се 
предотврати укриване, гражданите 
на трети страни следва да предават 
на компетентния орган документа за 
пътуване до заминаването си.

заличава се

Or. it

Изменение 289
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира ефективно 
връщане в контекста на граничната 
процедура, следва да не се предоставя 
срок за доброволно напускане. Срок за 
доброволно напускане следва обаче да 
се предоставя на гражданите на 
трети страни, които притежават 
валиден документ за пътуване и 
съдействат на компетентните 
органи на държавите членки на 
всички етапи от процедурите за 
връщане. В тези случаи, за да се 
предотврати укриване, гражданите 
на трети страни следва да предават 
на компетентния орган документа за 
пътуване до заминаването си.

заличава се

Or. en

Изменение 290
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира ефективно 
връщане в контекста на граничната 
процедура, следва да не се предоставя 
срок за доброволно напускане. Срок за 
доброволно напускане следва обаче да 
се предоставя на гражданите на 
трети страни, които притежават 
валиден документ за пътуване и 
съдействат на компетентните 
органи на държавите членки на 
всички етапи от процедурите за 
връщане. В тези случаи, за да се 
предотврати укриване, гражданите 
на трети страни следва да предават 
на компетентния орган документа за 
пътуване до заминаването си.

заличава се
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Or. en

Обосновка

В съответствие с предложеното заличаване на член 22 граничната процедура, както 
се предлага от Комисията в този преработен текст, не може да бъде 
регламентирана по правилен начин тук, без становище по Регламента за процедурите 
за предоставяне на убежище. Освен това граничната процедура предвижда 
ограничени права и рискове, които подкопават реалните гаранции, предвидени в 
настоящата директива.

Изменение 291
Чарли Веймерс, Емануил Франгос

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира ефективно 
връщане в контекста на граничната 
процедура, следва да не се предоставя 
срок за доброволно напускане. Срок за 
доброволно напускане следва обаче да 
се предоставя на гражданите на трети 
страни, които притежават валиден 
документ за пътуване и съдействат на 
компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане. В тези случаи, за да се 
предотврати укриване, гражданите на 
трети страни следва да предават на 
компетентния орган документа за 
пътуване до заминаването си.

(33) Срок за доброволно напускане 
следва да се предоставя на гражданите 
на трети страни, които притежават 
валиден документ за пътуване и 
съдействат на компетентните органи на 
държавите членки на всички етапи от 
процедурите за връщане. В тези случаи, 
за да се предотврати укриване, 
гражданите на трети страни следва да 
предават на компетентния орган 
документа за пътуване до заминаването 
си.

Or. en

Изменение 292
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира ефективно (33) Срок за доброволно напускане 
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връщане в контекста на граничната 
процедура, следва да не се предоставя 
срок за доброволно напускане. Срок за 
доброволно напускане следва обаче да 
се предоставя на гражданите на трети 
страни, които притежават валиден 
документ за пътуване и съдействат на 
компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане. В тези случаи, за да се 
предотврати укриване, гражданите на 
трети страни следва да предават на 
компетентния орган документа за 
пътуване до заминаването си.

може да се предоставя при 
изключителни обстоятелства на 
гражданите на трети страни, които 
притежават валиден документ за 
пътуване и съдействат на компетентните 
органи на държавите членки на всички 
етапи от процедурите за връщане. В 
тези случаи, за да се предотврати 
укриване, гражданите на трети страни 
следва да предават на компетентния 
орган документа за пътуване до 
заминаването си.

Or. nl

Обосновка

Предвид пълния неуспех на настоящите политики за доброволно връщане, 
принудителното връщане следва да бъде опция по подразбиране.

Изменение 293
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира ефективно 
връщане в контекста на граничната 
процедура, следва да не се предоставя 
срок за доброволно напускане. Срок за 
доброволно напускане следва обаче да 
се предоставя на гражданите на трети 
страни, които притежават валиден 
документ за пътуване и съдействат на 
компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане. В тези случаи, за да се 
предотврати укриване, гражданите на 
трети страни следва да предават на 
компетентния орган документа за 
пътуване до заминаването си.

(33) За да се гарантира ефективно 
връщане в контекста на граничната 
процедура, тази процедура следва да не 
води до предоставяне на срок за 
доброволно напускане. Срок за 
доброволно напускане може обаче да се 
предоставя на гражданите на трети 
страни, които притежават валиден 
документ за пътуване и съдействат на 
компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане. В тези случаи, за да се 
предотврати укриване, гражданите на 
трети страни следва да предават на 
компетентния орган документа за 
пътуване до заминаването си.
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Or. fr

Изменение 294
Моника Холмайер, Лена Дюпон

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира ефективно 
връщане в контекста на граничната 
процедура, следва да не се предоставя 
срок за доброволно напускане. Срок за 
доброволно напускане следва обаче да 
се предоставя на гражданите на трети 
страни, които притежават валиден 
документ за пътуване и съдействат на 
компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане. В тези случаи, за да се 
предотврати укриване, гражданите на 
трети страни следва да предават на 
компетентния орган документа за 
пътуване до заминаването си.

(33) За да се гарантира ефективно 
връщане в контекста на граничната 
процедура, следва да не се предоставя 
срок за доброволно напускане. Срок за 
доброволно напускане може обаче да се 
предоставя на гражданите на трети 
страни, които притежават валиден 
документ за пътуване и напълно 
съдействат на компетентните органи на 
държавите членки на всички етапи от 
процедурите за връщане. В тези случаи, 
за да се предотврати укриване, 
гражданите на трети страни следва да 
предават на компетентния орган 
документа за пътуване до заминаването 
си.

Or. en

Изменение 295
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел бързо разглеждане на 
случая следва да се предоставя 
максимален срок за обжалване на 
решение за връщане, издадено въз 
основа на решение за отхвърляне на 
молба за международна закрила, 
което е прието съгласно граничната 
процедура и е станало окончателно.

заличава се
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Or. it

Изменение 296
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел бързо разглеждане на 
случая следва да се предоставя 
максимален срок за обжалване на 
решение за връщане, издадено въз 
основа на решение за отхвърляне на 
молба за международна закрила, 
което е прието съгласно граничната 
процедура и е станало окончателно.

заличава се

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложеното заличаване на член 22 граничната процедура, както 
се предлага от Комисията в този преработен текст, не може да бъде 
регламентирана по правилен начин тук, без становище по Регламента за процедурите 
за предоставяне на убежище. Освен това граничната процедура предвижда 
ограничени права и рискове, които подкопават реалните гаранции, предвидени в 
настоящата директива.

Изменение 297
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел бързо разглеждане на 
случая следва да се предоставя 
максимален срок за обжалване на 
решение за връщане, издадено въз 
основа на решение за отхвърляне на 
молба за международна закрила, 
което е прието съгласно граничната 

заличава се
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процедура и е станало окончателно.

Or. en

Изменение 298
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел бързо разглеждане на 
случая следва да се предоставя 
максимален срок за обжалване на 
решение за връщане, издадено въз 
основа на решение за отхвърляне на 
молба за международна закрила, 
което е прието съгласно граничната 
процедура и е станало окончателно.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано със заличаването на член 22.

Изменение 299
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел бързо разглеждане на 
случая следва да се предоставя 
максимален срок за обжалване на 
решение за връщане, издадено въз 
основа на решение за отхвърляне на 
молба за международна закрила, което е 
прието съгласно граничната процедура 
и е станало окончателно.

(34) С цел бързо и ефикасно 
разглеждане на случая следва да се 
предоставя максимален срок за 
обжалване на решение за връщане, 
издадено въз основа на решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, което е прието съгласно 
граничната процедура и е станало 
окончателно.
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Or. fr

Изменение 300
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел бързо разглеждане на 
случая следва да се предоставя 
максимален срок за обжалване на 
решение за връщане, издадено въз 
основа на решение за отхвърляне на 
молба за международна закрила, което е 
прието съгласно граничната процедура 
и е станало окончателно.

(34) С цел бързо разглеждане на 
случая следва да се предоставя 
максимален срок за обжалване на 
решение за връщане, издадено най-
късно заедно с решение за отхвърляне 
на молба за международна закрила, 
което е прието съгласно граничната 
процедура.

Or. nl

Обосновка

Следва да остане само една жалба срещу един административен акт, който включва 
както решение за връщане, така и решение за отхвърляне на молба за международна 
закрила. Понятието „дали дадено решение е окончателно“ е ненужно и създава 
объркване в рамките на процедурата.

Изменение 301
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Обжалването на решение за 
връщане, взето в контекста на 
граничната процедура, следва да има 
автоматично суспензивно действие в 
случаите, когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане или в положението на 
засегнатия гражданин на трета 
страна е настъпила съществена 
промяна след приемането съгласно 

заличава се
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граничната процедура за 
предоставяне на убежище на 
решението за отхвърляне на молбата 
му за международна закрила, или 
когато по отношение на решението 
за отхвърляне на молбата за 
международна закрила, прието 
съгласно граничната процедура за 
предоставяне на убежище, не е била 
ефективно упражнена съдебна 
защита.

Or. it

Изменение 302
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Обжалването на решение за 
връщане, взето в контекста на 
граничната процедура, следва да има 
автоматично суспензивно действие в 
случаите, когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане или в положението на 
засегнатия гражданин на трета 
страна е настъпила съществена 
промяна след приемането съгласно 
граничната процедура за 
предоставяне на убежище на 
решението за отхвърляне на молбата 
му за международна закрила, или 
когато по отношение на решението 
за отхвърляне на молбата за 
международна закрила, прието 
съгласно граничната процедура за 
предоставяне на убежище, не е била 
ефективно упражнена съдебна 
защита.

заличава се

Or. nl
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Обосновка

Както беше посочено по-рано, решението за връщане и решението за отказ на 
молбата му трябва да бъдат част от един и същ административен акт. Това прави 
основните съображения на това съображение безпредметни. Принципът на забрана 
за връщане вече е потвърден в достатъчна степен в този текст.

Изменение 303
Надин Морано

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Обжалването на решение за 
връщане, взето в контекста на 
граничната процедура, следва да има 
автоматично суспензивно действие в 
случаите, когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане или в положението на 
засегнатия гражданин на трета 
страна е настъпила съществена 
промяна след приемането съгласно 
граничната процедура за 
предоставяне на убежище на 
решението за отхвърляне на молбата 
му за международна закрила, или 
когато по отношение на решението 
за отхвърляне на молбата за 
международна закрила, прието 
съгласно граничната процедура за 
предоставяне на убежище, не е била 
ефективно упражнена съдебна 
защита.

заличава се

Or. fr

Изменение 304
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 35
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Обжалването на решение за 
връщане, взето в контекста на 
граничната процедура, следва да има 
автоматично суспензивно действие в 
случаите, когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане или в положението на 
засегнатия гражданин на трета 
страна е настъпила съществена 
промяна след приемането съгласно 
граничната процедура за 
предоставяне на убежище на 
решението за отхвърляне на молбата 
му за международна закрила, или 
когато по отношение на решението 
за отхвърляне на молбата за 
международна закрила, прието 
съгласно граничната процедура за 
предоставяне на убежище, не е била 
ефективно упражнена съдебна 
защита.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано със заличаването на член 22.

Изменение 305
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Обжалването на решение за 
връщане, взето в контекста на 
граничната процедура, следва да има 
автоматично суспензивно действие в 
случаите, когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане или в положението на 
засегнатия гражданин на трета 

заличава се
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страна е настъпила съществена 
промяна след приемането съгласно 
граничната процедура за 
предоставяне на убежище на 
решението за отхвърляне на молбата 
му за международна закрила, или 
когато по отношение на решението 
за отхвърляне на молбата за 
международна закрила, прието 
съгласно граничната процедура за 
предоставяне на убежище, не е била 
ефективно упражнена съдебна 
защита.

Or. en

Изменение 306
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Обжалването на решение за 
връщане, взето в контекста на 
граничната процедура, следва да има 
автоматично суспензивно действие в 
случаите, когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане или в положението на 
засегнатия гражданин на трета 
страна е настъпила съществена 
промяна след приемането съгласно 
граничната процедура за 
предоставяне на убежище на 
решението за отхвърляне на молбата 
му за международна закрила, или 
когато по отношение на решението 
за отхвърляне на молбата за 
международна закрила, прието 
съгласно граничната процедура за 
предоставяне на убежище, не е била 
ефективно упражнена съдебна 
защита.

заличава се
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Or. en

Обосновка

В съответствие с предложеното заличаване на член 22 граничната процедура, както 
се предлага от Комисията в този преработен текст, не може да бъде 
регламентирана по правилен начин тук, без становище по Регламента за процедурите 
за предоставяне на убежище. Освен това граничната процедура предвижда 
ограничени права и рискове, които подкопават реалните гаранции, предвидени в 
настоящата директива.

Изменение 307
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Мара Бицото, 
Петер Кофод

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Обжалването на решение за 
връщане, взето в контекста на 
граничната процедура, следва да има 
автоматично суспензивно действие в 
случаите, когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане или в положението на 
засегнатия гражданин на трета 
страна е настъпила съществена 
промяна след приемането съгласно 
граничната процедура за 
предоставяне на убежище на 
решението за отхвърляне на молбата 
му за международна закрила, или 
когато по отношение на решението 
за отхвърляне на молбата за 
международна закрила, прието 
съгласно граничната процедура за 
предоставяне на убежище, не е била 
ефективно упражнена съдебна 
защита.

(35) Обжалването на решение за 
връщане, взето в контекста на 
граничната процедура, следва да няма 
автоматично суспензивно действие.

Or. fr

Изменение 308
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Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Необходимо и пропорционално 
е да се гарантира, че гражданин на 
трета страна, който вече е бил 
задържан по време на разглеждането 
на молбата му за международна 
закрила в рамките на граничната 
процедура за предоставяне на 
убежище, може да остане задържан, 
за да се подготви връщането и/или да 
се извърши процесът на извеждане, 
след като молбата му бъде 
отхвърлена. За да се избегнат 
автоматичното освобождаване от 
задържане на гражданин на трета 
страна и допускането му на 
територията на държавата членка, 
въпреки че му е било отказано право 
на престой, е необходим ограничен 
период от време, за да се направи 
опит за изпълнение на издаденото на 
границата решение за връщане. 
Засегнатият гражданин на трета 
страна може да бъде задържан в 
контекста на граничната процедура 
за максимален срок от четири месеца 
и доколкото действията във връзка с 
извеждането са в ход и се изпълняват 
с дължимата грижа. Този срок за 
задържане следва да не засяга другите 
срокове за задържане, установени с 
настоящата директива. Когато не е 
било възможно връщането да бъде 
осъществено до края на горепосочения 
срок, може да бъде разпоредено 
допълнително задържане на 
гражданина на трета страна 
съгласно друга разпоредба на 
настоящата директива и за 
предвидения в нея срок.

заличава се
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Изменение 309
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Необходимо и пропорционално 
е да се гарантира, че гражданин на 
трета страна, който вече е бил 
задържан по време на разглеждането 
на молбата му за международна 
закрила в рамките на граничната 
процедура за предоставяне на 
убежище, може да остане задържан, 
за да се подготви връщането и/или да 
се извърши процесът на извеждане, 
след като молбата му бъде 
отхвърлена. За да се избегнат 
автоматичното освобождаване от 
задържане на гражданин на трета 
страна и допускането му на 
територията на държавата членка, 
въпреки че му е било отказано право 
на престой, е необходим ограничен 
период от време, за да се направи 
опит за изпълнение на издаденото на 
границата решение за връщане. 
Засегнатият гражданин на трета 
страна може да бъде задържан в 
контекста на граничната процедура 
за максимален срок от четири месеца 
и доколкото действията във връзка с 
извеждането са в ход и се изпълняват 
с дължимата грижа. Този срок за 
задържане следва да не засяга другите 
срокове за задържане, установени с 
настоящата директива. Когато не е 
било възможно връщането да бъде 
осъществено до края на горепосочения 
срок, може да бъде разпоредено 
допълнително задържане на 
гражданина на трета страна 
съгласно друга разпоредба на 
настоящата директива и за 

заличава се
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предвидения в нея срок.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано със заличаването на член 22.

Изменение 310
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Необходимо и пропорционално 
е да се гарантира, че гражданин на 
трета страна, който вече е бил 
задържан по време на разглеждането 
на молбата му за международна 
закрила в рамките на граничната 
процедура за предоставяне на 
убежище, може да остане задържан, 
за да се подготви връщането и/или да 
се извърши процесът на извеждане, 
след като молбата му бъде 
отхвърлена. За да се избегнат 
автоматичното освобождаване от 
задържане на гражданин на трета 
страна и допускането му на 
територията на държавата членка, 
въпреки че му е било отказано право 
на престой, е необходим ограничен 
период от време, за да се направи 
опит за изпълнение на издаденото на 
границата решение за връщане. 
Засегнатият гражданин на трета 
страна може да бъде задържан в 
контекста на граничната процедура 
за максимален срок от четири месеца 
и доколкото действията във връзка с 
извеждането са в ход и се изпълняват 
с дължимата грижа. Този срок за 
задържане следва да не засяга другите 
срокове за задържане, установени с 
настоящата директива. Когато не е 

заличава се
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било възможно връщането да бъде 
осъществено до края на горепосочения 
срок, може да бъде разпоредено 
допълнително задържане на 
гражданина на трета страна 
съгласно друга разпоредба на 
настоящата директива и за 
предвидения в нея срок.

Or. en

Изменение 311
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Необходимо и пропорционално 
е да се гарантира, че гражданин на 
трета страна, който вече е бил 
задържан по време на разглеждането 
на молбата му за международна 
закрила в рамките на граничната 
процедура за предоставяне на 
убежище, може да остане задържан, 
за да се подготви връщането и/или да 
се извърши процесът на извеждане, 
след като молбата му бъде 
отхвърлена. За да се избегнат 
автоматичното освобождаване от 
задържане на гражданин на трета 
страна и допускането му на 
територията на държавата членка, 
въпреки че му е било отказано право 
на престой, е необходим ограничен 
период от време, за да се направи 
опит за изпълнение на издаденото на 
границата решение за връщане. 
Засегнатият гражданин на трета 
страна може да бъде задържан в 
контекста на граничната процедура 
за максимален срок от четири месеца 
и доколкото действията във връзка с 
извеждането са в ход и се изпълняват 

заличава се
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с дължимата грижа. Този срок за 
задържане следва да не засяга другите 
срокове за задържане, установени с 
настоящата директива. Когато не е 
било възможно връщането да бъде 
осъществено до края на горепосочения 
срок, може да бъде разпоредено 
допълнително задържане на 
гражданина на трета страна 
съгласно друга разпоредба на 
настоящата директива и за 
предвидения в нея срок.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложеното заличаване на член 22 граничната процедура, както 
се предлага от Комисията в този преработен текст, не може да бъде 
регламентирана по правилен начин тук, без становище по Регламента за процедурите 
за предоставяне на убежище. Освен това граничната процедура предвижда 
ограничени права и рискове, които подкопават реалните гаранции, предвидени в 
настоящата директива.

Изменение 312
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Държавите членки следва да 
имат бърз достъп до информация 
относно решенията за връщане и 
забраните за влизане, издадени от 
други държави членки. Този достъп 
следва да се осъществява в 
съответствие с Регламент (ЕС)…14 
…/…14 [Регламент относно 
използването на Шенгенската 
информационна система за целите на 
връщането на незаконно пребиваващи 
граждани на трети страни] и 
Регламент (ЕО) № 1987/2006 на 
Европейския парламент и на 
Съвета15, включително с цел 

заличава се
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улесняване на взаимното признаване 
на тези решения от компетентните 
органи, съгласно Директива 
2001/40/ЕО1616 на Съвета и Решение 
2004/191/ЕО17 на Съвета.
_________________
14 [Регламент относно използването 
на Шенгенската информационна 
система за целите на връщането на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни] (ОВ L …).
15 Регламент (ЕО) № 1987/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 декември 2006 г. за създаването, 
функционирането и използването на 
Шенгенска информационна система 
от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 
381, 28.12.2006 г., стр. 4).
16 Директива 2001/40/ЕО на Съвета 
от 28 май 2001 г. относно взаимното 
признаване на решения за 
експулсиране на граждани на трети 
страни (ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 34).
17 Директива 2001/40/ЕО на Съвета 
от 28 май 2001 г. относно взаимното 
признаване на решения за 
експулсиране на граждани на трети 
страни (ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 34); 
и Решение 2004/191/EО на Съвета от 
23 февруари 2004 г. за определяне на 
критериите и практическите 
договорености за компенсирането на 
финансовите дисбаланси, получени в 
резултат на прилагането на 
Директива 2001/40/ЕО относно 
взаимното признаване на решенията 
относно експулсирането на граждани 
на трети страни (ОВ L 60, 
27.2.2004 г., стр. 55).

Or. en

Изменение 313
Надин Морано, Паулу Ранжел
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Предложение за директива
Съображение 37а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) Взаимното признаване на 
решения за връщане може да 
допринесе за осигуряването на по-
ефективно изпълнение на 
връщанията. Държавите членки 
следва да използват всички налични 
средства за сътрудничество и за 
обмен на информация за тази цел. 
Комисията следва да оцени правните 
актове на Съюза относно връщането 
с цел постигане на по-уеднаквено и 
последователно прилагане на 
решенията за връщане и намаляване 
на административната тежест 
върху националните органи, по-
специално чрез взаимно признаване на 
решенията за връщане, и следва да 
обмисли представянето на 
законодателно предложение в това 
отношение. 

Or. fr

Изменение 314
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Създаването на системи за 
управление на връщането в 
държавите членки допринася за 
ефективността на процеса на 
връщане. Всяка национална система 
следва да предоставя навременна 
информация за самоличността и 
правното положение на гражданина 
на трета страна, които са от 
значение за мониторинга и 

заличава се
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последващите действия по 
отделните случаи. За да 
функционират ефикасно и да се 
намали значително 
административната тежест, тези 
национални системи за връщане 
следва да бъдат свързани с 
Шенгенската информационна 
система с цел улесняване и ускоряване 
на въвеждането на информация, 
свързана с връщането, както и с 
централната система, създадена от 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
европейската гранична и брегова 
охрана].

Or. en

Изменение 315
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод, Анализа Тардино

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Създаването на системи за 
управление на връщането в държавите 
членки допринася за ефективността на 
процеса на връщане. Всяка национална 
система следва да предоставя 
навременна информация за 
самоличността и правното положение на 
гражданина на трета страна, които са от 
значение за мониторинга и 
последващите действия по отделните 
случаи. За да функционират ефикасно и 
да се намали значително 
административната тежест, тези 
национални системи за връщане следва 
да бъдат свързани с Шенгенската 
информационна система с цел 
улесняване и ускоряване на 
въвеждането на информация, свързана с 

(38) Създаването на системи за 
управление на връщането в държавите 
членки допринася за ефективността на 
процеса на връщане. Всяка национална 
система следва да предоставя 
навременна информация за 
самоличността и правното положение на 
гражданина на трета страна, които са от 
значение за мониторинга и 
последващите действия по отделните 
случаи. За да функционират ефикасно и 
да се намали значително 
административната тежест, тези 
национални системи за връщане следва 
да бъдат свързани с Шенгенската 
информационна система, с Евродак, 
както и с всички бази данни, служещи 
за идентифициране на гражданите на 
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връщането, както и с централната 
система, създадена от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент за европейската гранична и 
брегова охрана].

трети страни, с цел улесняване и 
ускоряване на въвеждането на 
информация, свързана с връщането, 
както и с централната система, 
създадена от Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент за европейската гранична и 
брегова охрана].

Or. fr

Изменение 316
Моника Холмайер

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Създаването на системи за 
управление на връщането в държавите 
членки допринася за ефективността на 
процеса на връщане. Всяка национална 
система следва да предоставя 
навременна информация за 
самоличността и правното положение на 
гражданина на трета страна, които са от 
значение за мониторинга и 
последващите действия по отделните 
случаи. За да функционират ефикасно и 
да се намали значително 
административната тежест, тези 
национални системи за връщане следва 
да бъдат свързани с Шенгенската 
информационна система с цел 
улесняване и ускоряване на 
въвеждането на информация, свързана с 
връщането, както и с централната 
система, създадена от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент за европейската гранична и 
брегова охрана].

(38) Създаването на системи за 
управление на връщането в държавите 
членки допринася за ефективността на 
процеса на връщане. Всяка национална 
система следва да предоставя 
навременна информация за 
самоличността и правното положение на 
гражданина на трета страна, които са от 
значение за мониторинга и 
последващите действия по отделните 
случаи. За да функционират ефикасно и 
да се намали значително 
административната тежест, тези 
национални системи за връщане следва 
да бъдат свързани с Шенгенската 
информационна система с цел 
улесняване и ускоряване на 
въвеждането на информация, свързана с 
връщането, както и с централната 
система, създадена от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент за европейската гранична и 
брегова охрана], както и с други 
относими централни информационни 
системи.
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Or. en

Изменение 317
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Създаването на системи за 
управление на връщането в държавите 
членки допринася за ефективността на 
процеса на връщане. Всяка национална 
система следва да предоставя 
навременна информация за 
самоличността и правното положение на 
гражданина на трета страна, които са от 
значение за мониторинга и 
последващите действия по отделните 
случаи. За да функционират ефикасно и 
да се намали значително 
административната тежест, тези 
национални системи за връщане следва 
да бъдат свързани с Шенгенската 
информационна система с цел 
улесняване и ускоряване на 
въвеждането на информация, свързана с 
връщането, както и с централната 
система, създадена от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент за европейската гранична и 
брегова охрана].

(38) Създаването на системи за 
управление на връщането в държавите 
членки допринася за ефективността на 
процеса на връщане. Всяка национална 
система следва да предоставя 
навременна и изчерпателна 
информация за самоличността и 
правното положение на гражданина на 
трета страна, които са от значение за 
мониторинга и последващите действия 
по отделните случаи. За да 
функционират ефикасно и да се намали 
значително административната тежест, 
тези национални системи за връщане 
следва да бъдат свързани с Шенгенската 
информационна система с цел 
улесняване и ускоряване на 
въвеждането на информация, свързана с 
връщането, както и с централната 
система, създадена от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент за европейската гранична и 
брегова охрана].

Or. fr

Изменение 318
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 38а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(38a) Когато след оценка на висшия 
интерес се установи, че връщането би 
било във висш интерес на детето, 
държавите членки следва да 
гарантират наличието на 
специфични гаранции за отделени или 
непридружени деца, които се връщат 
в трета страна. При издирване на 
семействата държавите членки 
следва да гарантират, че лицата, 
ангажирани със закрилата на децата, 
оценяват чрез подходящо управление 
на отделните случаи дали събирането 
на семейството е във висшия интерес 
на детето, дали семейството желае 
и може да приеме детето и да му 
предостави непосредствена грижа, 
както и вземат под внимание 
мнението и на детето, и на 
семейството относно събирането. 
Издирването на семействата следва 
да се извършва само от 
квалифицирани лица и след оценка на 
висшия интерес, за да се гарантира, 
че възстановяването на контакта 
няма да е в противоречие с висшия 
интерес на детето. Там, където 
издирването е неуспешно или се 
установи, че събирането на 
семейството не е във висшия интерес 
на детето, връщането не следва да се 
извършва.

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с внесените изменения на съображения 28 и 40. 
Това изменение е строго свързано също така с промените на членове 12 и 20.

Изменение 319
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 38а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Законодателството на ЕС 
относно защитата на данните е 
приложимо към всяко обработване на 
лични данни в системите на 
държавите членки за управление на 
връщането, включително 
предоставянето на тези данни в 
централната система, управлявана 
от Европейската агенция за гранична 
и брегова охрана. Системите за 
управление на връщането следва да 
зачитат принципите на 
законосъобразност, справедливост и 
прозрачност; ограничаване до 
необходимото за постигане на 
целите; свеждане на данните до 
минимум; точност; ограничение на 
съхранението; цялост и 
поверителност; и отчетност на 
администратора на лични данни. 
Националните системи за управление 
на връщането не следва да съдържат 
никаква информация, получена по 
време на индивидуалното интервю, 
проведено въз основа на член 15 от 
Директива 2013/32/ЕС (Директива 
относно процедурите за убежище).

Or. en

Обосновка

Системите за управление на връщането следва да отчитат действащите европейски 
разпоредби относно защитата на данните. Това изменение е свързано с член 14.

Изменение 320
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Прилагането на настоящата 
директива следва да се съпътства от 

(39) Прилагането на настоящата 
директива следва да се съпътства от 
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сътрудничество между институциите, 
участващи на всички равнища в процеса 
на връщане, както и от обмен и 
насърчаване на най-добрите практики, 
включително чрез вземане под 
внимание и редовно актуализиране на 
Наръчника за връщането, за да бъдат 
отразявани в него правните промени и 
промените в политиката, като по този 
начин това сътрудничество и този обмен 
и насърчаване осигуряват добавена 
стойност на европейско равнище.

сътрудничество между суверенните 
държави членки, сътрудничество 
между институциите, участващи на 
всички равнища в процеса на връщане, 
както и от обмен и насърчаване на най-
добрите практики, включително чрез 
вземане под внимание и редовно 
актуализиране на Наръчника за 
връщането, за да бъдат отразявани в 
него правните промени и промените в 
политиката.

Or. nl

Изменение 321
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Съюзът предоставя финансова и 
оперативна подкрепа с цел постигане на 
ефективно прилагане на настоящата 
директива. Държавите членки следва да 
използват по най-добрия начин 
наличните финансови инструменти, 
програми и проекти на Съюза в областта 
на връщането, по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
създаване на фонд „Убежище и 
миграция“], както и оперативната 
помощ, предоставяна от 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана съгласно Регламент 
(ЕС).../... [Регламент за европейската 
гранична и брегова охрана]. Тази 
подкрепа следва да се използва по-
специално за създаването на системи за 
управление на връщането и на 
програми за осигуряване на логистична, 
финансова и друга материална помощ 
или помощ в натура с цел подпомагане 
на връщането — и когато е уместно, 
на реинтеграцията — на незаконно 

(40) Съюзът предоставя финансова и 
оперативна подкрепа с цел постигане на 
ефективно и зачитащо основните 
права прилагане на настоящата 
директива. Държавите членки следва да 
използват по най-добрия начин 
наличните финансови инструменти, 
програми и проекти на Съюза в областта 
на връщането, по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
създаване на фонд „Убежище и 
миграция“]. Тази подкрепа следва да се 
използва по-специално за създаването 
на подходящи програми за управление 
на отделни случаи, защита на лица в 
уязвимо положение, включително 
мерки за гарантиране на ефективна 
защита на децата мигранти, както и 
на бременни жени и жертви на 
трафика на хора, предоставяне на 
информация, правна помощ и устен 
превод, разработване и прилагане на 
ефективни алтернативи на 
задържането, които не налагат 
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пребиваващи граждани на трети страни. лишаване от свобода, основани на 
ангажираност, независими системи 
за наблюдение на принудителното 
връщане и програми за осигуряване на 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура 
с цел подпомагане на връщането и на 
реинтеграцията на неправомерно 
пребиваващи граждани на трети страни.

Or. en

Изменение 322
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Съюзът предоставя финансова и 
оперативна подкрепа с цел постигане на 
ефективно прилагане на настоящата 
директива. Държавите членки следва да 
използват по най-добрия начин 
наличните финансови инструменти, 
програми и проекти на Съюза в областта 
на връщането, по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
създаване на фонд „Убежище и 
миграция“], както и оперативната 
помощ, предоставяна от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
съгласно Регламент (ЕС).../... [Регламент 
за европейската гранична и брегова 
охрана]. Тази подкрепа следва да се 
използва по-специално за създаването 
на системи за управление на връщането 
и на програми за осигуряване на 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура 
с цел подпомагане на връщането – и 
когато е уместно, на реинтеграцията – 
на незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни.

(40) Съюзът предоставя финансова и 
оперативна подкрепа с цел постигане на 
ефективно прилагане на настоящата 
директива. Държавите членки следва да 
използват по най-добрия начин 
наличните финансови инструменти, 
програми и проекти на Съюза в областта 
на връщането, по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
създаване на фонд „Убежище и 
миграция“], както и оперативната 
помощ, предоставяна от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
съгласно Регламент (ЕС).../... [Регламент 
за европейската гранична и брегова 
охрана]. Тази подкрепа следва да се 
използва по-специално за създаването 
на системи за управление на връщането 
и на програми за осигуряване на 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура 
с цел подпомагане на връщането и на 
реинтеграцията, както и 
наблюдението след връщането на 
неправомерно пребиваващи граждани 
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на трети страни.

Or. en

Изменение 323
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Съюзът предоставя финансова и 
оперативна подкрепа с цел постигане на 
ефективно прилагане на настоящата 
директива. Държавите членки следва да 
използват по най-добрия начин 
наличните финансови инструменти, 
програми и проекти на Съюза в областта 
на връщането, по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
създаване на фонд „Убежище и 
миграция“], както и оперативната 
помощ, предоставяна от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
съгласно Регламент (ЕС).../... [Регламент 
за европейската гранична и брегова 
охрана]. Тази подкрепа следва да се 
използва по-специално за създаването 
на системи за управление на връщането 
и на програми за осигуряване на 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура 
с цел подпомагане на връщането — и 
когато е уместно, на реинтеграцията 
— на незаконно пребиваващи граждани 
на трети страни.

(40) Съюзът предоставя финансова и 
оперативна подкрепа с цел постигане на 
ефективно прилагане на настоящата 
директива. Държавите членки следва да 
използват по най-добрия начин 
наличните финансови инструменти, 
програми и проекти на Съюза в областта 
на връщането, по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
създаване на фонд „Убежище и 
миграция“], както и оперативната 
помощ, предоставяна от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
съгласно Регламент (ЕС).../... [Регламент 
за европейската гранична и брегова 
охрана]. Тази подкрепа следва да се 
използва по-специално за създаването 
на системи за управление на връщането 
и на програми за осигуряване на 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура 
с цел подпомагане на трайното 
връщане и на реинтеграцията на 
неправомерно пребиваващи граждани 
на трети страни.

Or. fr

Изменение 324
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 40
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Съюзът предоставя финансова и 
оперативна подкрепа с цел постигане на 
ефективно прилагане на настоящата 
директива. Държавите членки следва да 
използват по най-добрия начин 
наличните финансови инструменти, 
програми и проекти на Съюза в областта 
на връщането, по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
създаване на фонд „Убежище и 
миграция“], както и оперативната 
помощ, предоставяна от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
съгласно Регламент (ЕС).../... [Регламент 
за европейската гранична и брегова 
охрана]. Тази подкрепа следва да се 
използва по-специално за създаването 
на системи за управление на връщането 
и на програми за осигуряване на 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура 
с цел подпомагане на връщането – и 
когато е уместно, на реинтеграцията – 
на незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни.

(40) Съюзът предоставя финансова и 
оперативна подкрепа с цел постигане на 
ефективно прилагане на настоящата 
директива. Държавите членки следва да 
използват по най-добрия начин 
наличните финансови инструменти, 
програми и проекти на Съюза в областта 
на връщането, по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
създаване на фонд „Убежище и 
миграция“], както и оперативната 
помощ, предоставяна от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
съгласно Регламент (ЕС).../... [Регламент 
за европейската гранична и брегова 
охрана]. Тази подкрепа следва да се 
използва по-специално за създаването 
на системи за управление на връщането 
и на програми за осигуряване на 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура 
с цел подпомагане на връщането и на 
реинтеграцията на неправомерно 
пребиваващи граждани на трети страни.

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 325
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(41) Доколкото целта на настоящата 
директива, и по-специално 
установяването на общи правила, 
приложими за процедурите на връщане 
и извеждане, използването на 
принудителни мерки, задържане и 
забрана за влизане, не може да бъде 
осъществена в достатъчна степен от 
държавите членки и следователно, 
поради мащаба и последиците ѝ, може 
да бъде по-добре осъществена 
на съюзно равнище, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

(41) Доколкото целта на настоящата 
директива, и по-специално 
установяването на основани на права 
правила, приложими за процедурите на 
връщане и извеждане, не може да бъде 
осъществена в достатъчна степен от 
всички държави членки и 
следователно, поради мащаба и 
последиците ѝ, може да бъде по-добре 
осъществена на съюзно 
равнище, Съюзът може да приеме мерки 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото и 
пропорционалното за постигането на 
тази цел.

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с измененията в съображение 4.

Изменение 326
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Държавите членки следва да 
изпълняват разпоредбите на 
настоящата директива без 
дискриминация на основание пол, 
раса, цвят на кожата, етнически или 
социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или 
вяра, политически или други възгледи, 
принадлежност към национално 
малцинство, имуществено състояние, 
потекло, наличие на увреждания, 
възраст или сексуална ориентация.

заличава се
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Or. nl

Обосновка

Особеното в случая е, че при оценяването на молба за убежище съответната 
държава членка следва да взема предвид всички конкретни фактори, специфични за 
лицето, които могат да представляват основание за преследване в държавата на 
произход. Следователно е невъзможно да се изисква от държавите членки да не 
вземат предвид личните характеристики. Забраната за дискриминация произтича от 
международните конвенции в областта на правата на човека и не следва да се 
повтаря тук.

Изменение 327
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Съгласно Конвенцията на ООН 
за правата на детето от 1989 г., 
„висшите интереси на детето“ следва да 
са първостепенно съображение за 
държавите членки при изпълнението на 
настоящата директива. Съгласно 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи, 
зачитането на семейния живот следва да 
е първостепенно съображение за 
държавите членки при изпълнението на 
настоящата директива.

(43) Съгласно Конвенцията на ООН 
за правата на детето от 1989 г., 
„висшите интереси на детето“ следва да 
са първостепенно съображение за 
държавите членки при изпълнението на 
настоящата директива. Съгласно 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи, 
зачитането на семейния живот следва да 
е първостепенно съображение за 
държавите членки при изпълнението на 
настоящата директива. С тези права 
обаче не следва да се злоупотребява, за 
да се заобиколи или отслаби 
системата за убежище.

Or. nl

Обосновка

Сега ненавършилите пълнолетие лица биват използвани от семействата за оказване 
на натиск чрез втора молба за убежище на семейството въз основа на правото на 
семеен живот. Тази система оставя ненавършилите пълнолетие лица на милостта на 
всички опасности от пътуването. Поради това стриктното прилагане на правото на 
убежище също е в интерес на децата, които вече не са изложени на риск от 
родителите си. Това изменение е свързано със съображение 3 относно 
необходимостта от постигане на ефективно връщане и съображение 4 относно 
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суверенитета на държавите членки.

Изменение 328
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Изпълнението на настоящата 
директива не засяга задълженията, 
произтичащи от Женевската конвенция 
за статута на бежанците от 28 юли 
1951 г., изменена с Нюйоркския 
протокол от 31 януари 1967 г.

(44) Изпълнението на настоящата 
директива не засяга задълженията, 
произтичащи от Женевската конвенция 
за статута на бежанците от 28 юли 
1951 г., изменена с Нюйоркския 
протокол от 31 януари 1967 г., от 
Конвенцията на Обединените нации 
за статута на лицата без 
гражданство от 1954 г. и от 
Конвенциите на ООН за правата на 
детето от 1989 г. и Конвенцията на 
ООН против изтезанията и други 
форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 329
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Изпълнението на настоящата 
директива не засяга задълженията, 
произтичащи от Женевската конвенция 
за статута на бежанците от 28 юли 
1951 г., изменена с Нюйоркския 

(44) Изпълнението на настоящата 
директива не засяга задълженията, 
произтичащи от Женевската конвенция 
за статута на бежанците от 28 юли 
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протокол от 31 януари 1967 г. 1951 г.

Or. fr

Обосновка

Нюйоркският протокол от 31 януари 1967 г. разширява, по-специално в член 1, 
параграф 2, определението за статут на бежанец за брой лица, станал напълно 
непропорционален. За да се реформира политиката на Европейския съюз в областта 
на убежището и връщането, с цел да бъде адаптирана към настоящите и бъдещите 
предизвикателства, е необходимо тя да бъде преразгледана.

Изменение 330
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

(45) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати по-специално от Хартата на 
основните права на Европейския съюз и 
Европейската конвенция за правата 
на човека.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 331
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Поставената цел за ефективно 
осъществяване на връщането на 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 

заличава се
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отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в 
държавите членки в съответствие с 
настоящата директива, е съществен 
елемент на всеобхватните усилия за 
борба с незаконната миграция и 
представлява важна причина от 
значителен обществен интерес.

Or. en

Изменение 332
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Поставената цел за ефективно 
осъществяване на връщането на 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, е съществен елемент на 
всеобхватните усилия за борба с 
незаконната миграция и представлява 
важна причина от значителен 
обществен интерес.

(46) Поставената цел за ефективно 
осъществяване на връщането на 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, е съществен елемент на 
всеобхватните усилия за борба с 
незаконната миграция и представлява 
важен елемент от цялостния подход 
към миграцията, който съчетава по-
ефективен контрол на външните 
граници на Съюза, укрепване на 
външните действия и вътрешното 
измерение.

Or. it

Изменение 333
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Съображение 46
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Поставената цел за ефективно 
осъществяване на връщането на 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, е съществен елемент на 
всеобхватните усилия за борба с 
незаконната миграция и представлява 
важна причина от значителен 
обществен интерес.

(46) Поставената цел за ефективно и 
зачитащо достойнството 
осъществяване на връщането на 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, е един от елементите на 
политиката на Съюза в областта на 
миграцията.

Or. en

Изменение 334
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод, Анализа Тардино

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Поставената цел за ефективно 
осъществяване на връщането на 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, е съществен елемент на 
всеобхватните усилия за борба с 
незаконната миграция и представлява 
важна причина от значителен обществен 
интерес.

(46) Поставената цел за ефективно 
осъществяване на връщането на 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, е съществен елемент на 
всеобхватните усилия за борба с 
незаконната миграция, които се 
ръководят от принципа на възпиране, 
и представлява важна причина от 
значителен обществен интерес.

Or. fr

Изменение 335
Надин Морано, Паулу Ранжел
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Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Поставената цел за ефективно 
осъществяване на връщането на 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, е съществен елемент на 
всеобхватните усилия за борба с 
незаконната миграция и представлява 
важна причина от значителен обществен 
интерес.

(46) Поставената цел за ефективно 
осъществяване на връщането на 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, е съществен елемент на 
политиката на Съюза в областта на 
миграцията и на борбата с 
незаконната имиграция. Тя 
представлява важна причина от 
значителен обществен интерес.

Or. fr

Изменение 336
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Органите по връщането на 
държавите членки трябва да обработват 
лични данни, за да се гарантират 
правилното провеждане на процедурите 
за връщане и успешното изпълнение на 
решенията за връщане. По отношение 
на третите страни на връщане често не 
съществуват решения за адекватността 
на защитата на данните, приети от 
Комисията съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета18 
или съгласно член 36 от Директива 
(ЕС) 2016/68019, и тези трети страни 
често не са сключили или не 
възнамеряват да сключат 
споразумение за обратно приемане със 

(47) Органите по връщането на 
държавите членки трябва да обработват 
лични данни, за да се гарантират 
правилното провеждане на процедурите 
за връщане и успешното изпълнение на 
решенията за връщане. По отношение 
на третите страни на връщане често не 
съществуват решения за адекватността 
на защитата на данните, приети от 
Комисията съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета18, и 
тези трети страни често не са сключили 
споразумение за обратно приемане със 
Съюза или не предвиждат по друг начин 
подходящи гаранции по смисъла на 
член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
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Съюза или да предвидят по друг начин 
подходящи гаранции по смисъла на 
член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 или 
по смисъла на националните 
разпоредби за транспониране на 
член 37 от Директива (ЕС) 2016/680. 
Въпреки значителните усилия, които 
полага Съюзът в сътрудничеството 
си с основните страни на произход на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни, за които се прилага 
задължението за връщане, невинаги е 
възможно да се гарантира, че тези 
трети страни ще изпълняват 
систематично установеното от 
международното право задължение 
да приемат обратно собствените си 
граждани. Споразуменията за обратно 
приемане, които са сключени или в 
процес на договаряне от Съюза или 
държавите членки и осигуряват 
подходящи гаранции за предаването на 
данни на трети страни съгласно член 46 
от Регламент (ЕС) 2016/679 или 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на член 36 от 
Директива (ЕС) 2016/680, обхващат 
ограничен брой такива трети страни. 
Когато няма такива споразумения, 
личните данни следва да се предават от 
компетентните органи на 
държавите членки за целите на 
изпълнението на операциите по 
връщане на Съюза при спазване на 
условията, предвидени в член 49, 
параграф 1, буква г) от Регламент 
(ЕС) 2016/679 или в националните 
разпоредби за транспониране на 
член 38 от Директива (ЕС) 2016/680.

Споразуменията за обратно приемане, 
сключени или в процес на договаряне от 
Съюза или държавите членки, които 
осигуряват подходящи гаранции за 
предаването на данни на трети държави 
съгласно член 46 от Регламент (ЕС) 
2016/679, обхващат ограничен брой 
такива трети страни. Когато няма такива 
споразумения, личните данни не следва 
да се предават на органите на трети 
страни.

_________________ _________________
18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 

18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
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защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

19 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания и относно свободното 
движение на такива данни, и за 
отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството с трети държави следва да се основава единствено на официални 
и формални споразумения, за да се гарантира парламентарният контрол. Това 
изменение е свързано с член 3.

Изменение 337
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Анна-Юлия Донат

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Органите по връщането на 
държавите членки трябва да обработват 
лични данни, за да се гарантират 
правилното провеждане на процедурите 
за връщане и успешното изпълнение на 
решенията за връщане. По отношение 
на третите страни на връщане често не 
съществуват решения за адекватността 
на защитата на данните, приети от 
Комисията съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на 
Съвета18или съгласно член 36 от 

(47) Органите по връщането на 
държавите членки трябва да обработват 
лични данни, за да се гарантират 
правилното провеждане на процедурите 
за връщане и успешното изпълнение на 
решенията за връщане. По отношение 
на третите страни на връщане често не 
съществуват решения за адекватността 
на защитата на данните, приети от 
Комисията съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на 
Съвета18или съгласно член 36 от 
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Директива (ЕС) 2016/68019, и тези трети 
страни често не са сключили или не 
възнамеряват да сключат споразумение 
за обратно приемане със Съюза или да 
предвидят по друг начин подходящи 
гаранции по смисъла на член 46 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 или по 
смисъла на националните разпоредби за 
транспониране на член 37 от Директива 
(ЕС) 2016/680. Въпреки значителните 
усилия, които полага Съюзът в 
сътрудничеството си с основните 
страни на произход на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни, 
за които се прилага задължението за 
връщане, невинаги е възможно да се 
гарантира, че тези трети страни ще 
изпълняват систематично установеното 
от международното право задължение 
да приемат обратно собствените си 
граждани. Споразуменията за обратно 
приемане, които са сключени или в 
процес на договаряне от Съюза или 
държавите членки и осигуряват 
подходящи гаранции за предаването на 
данни на трети страни съгласно член 46 
от Регламент (ЕС) 2016/679 или 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на член 36 от Директива 
(ЕС) 2016/680, обхващат ограничен 
брой такива трети страни. Когато 
няма такива споразумения, личните 
данни следва да се предават от 
компетентните органи на 
държавите членки за целите на 
изпълнението на операциите по 
връщане на Съюза при спазване на 
условията, предвидени в член 49, 
параграф 1, буква г) от Регламент 
(ЕС) 2016/679 или в националните 
разпоредби за транспониране на 
член 38 от Директива (ЕС) 2016/680.

Директива (ЕС) 2016/68019, и тези трети 
страни често не са сключили или не 
възнамеряват да сключат споразумение 
за обратно приемане със Съюза или да 
предвидят по друг начин подходящи 
гаранции по смисъла на член 46 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 или по 
смисъла на националните разпоредби за 
транспониране на член 37 от Директива 
(ЕС) 2016/680. Затова Съюзът следва 
да си сътрудничи с основните страни 
на произход на неправомерно 
пребиваващи граждани на трети страни, 
за които се прилага задължението за 
връщане, за да се гарантира, че тези 
трети страни ще изпълняват 
систематично установеното от 
международното право задължение да 
приемат обратно собствените си 
граждани. Поради това Съюзът следва 
да сключи и договори споразумения за 
обратно приемане, които осигуряват 
подходящи гаранции за предаването на 
данни на трети страни съгласно член 46 
от Регламент (ЕС) 2016/679 или 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на член 36 от Директива 
(ЕС) 2016/680.

_________________ _________________
18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 

18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
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относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

19 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания и относно 
свободното движение на такива данни, и 
за отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

19 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания и относно 
свободното движение на такива данни, и 
за отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

Or. en

Изменение 338
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Органите по връщането на 
държавите членки трябва да 
обработват лични данни, за да се 
гарантират правилното провеждане на 
процедурите за връщане и успешното 
изпълнение на решенията за връщане. 
По отношение на третите страни на 
връщане често не съществуват решения 
за адекватността на защитата на 
данните, приети от Комисията съгласно 
член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета18 
или съгласно член 36 от Директива 
(ЕС) 2016/68019, и тези трети страни 
често не са сключили или не 
възнамеряват да сключат 

(47) Обработката от органите по 
връщането на държавите членки на 
лични данни, за да се гарантира 
правилното провеждане на процедурите 
за връщане, следва да е в 
съответствие с член 8 от Хартата 
на основните парва и по-специално с 
член 9, параграф 2, буква ж) от 
Регламент (ЕС) 2016/679. Следва да се 
обърне специално внимание на 
гарантирането на 
пропорционалността и 
съществуването на подходящи и 
конкретни мерки за гарантиране на 
основните права и интересите на 
субекта на данните. Държавите 
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споразумение за обратно приемане със 
Съюза или да предвидят по друг начин 
подходящи гаранции по смисъла на 
член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 или 
по смисъла на националните 
разпоредби за транспониране на 
член 37 от Директива (ЕС) 2016/680. 
Въпреки значителните усилия, които 
полага Съюзът в сътрудничеството 
си с основните страни на произход на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни, за които се прилага 
задължението за връщане, невинаги е 
възможно да се гарантира, че тези 
трети страни ще изпълняват 
систематично установеното от 
международното право задължение 
да приемат обратно собствените си 
граждани. Споразуменията за обратно 
приемане, които са сключени или в 
процес на договаряне от Съюза или 
държавите членки и осигуряват 
подходящи гаранции за предаването на 
данни на трети страни съгласно член 46 
от Регламент (ЕС) 2016/679 или 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на член 36 от 
Директива (ЕС) 2016/680, обхващат 
ограничен брой такива трети страни. 
Когато няма такива споразумения, 
личните данни следва да се предават от 
компетентните органи на държавите 
членки за целите на изпълнението на 
операциите по връщане на Съюза при 
спазване на условията, предвидени в 
член 49, параграф 1, буква г) от 
Регламент (ЕС) 2016/679 или в 
националните разпоредби за 
транспониране на член 38 от 
Директива (ЕС) 2016/680.

членки следва да избягват всякакъв 
контакт със страната на произход на 
кандидата за убежище, докато не 
бъде взето окончателно решение по 
молбата за международна закрила. По 
отношение на третите страни на 
връщане често не съществуват решения 
за адекватността на защитата на 
данните, приети от Комисията съгласно 
член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета18, и 
тези трети страни често не са сключили 
споразумение за обратно приемане със 
Съюза или не предвиждат по друг 
начин подходящи гаранции по смисъла 
на член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
Споразуменията за обратно приемане, 
които са сключени или в процес на 
договаряне от Съюза или държавите 
членки и осигуряват подходящи 
гаранции за предаването на данни на 
трети страни съгласно член 46 от 
Регламент (ЕС) 2016/679, следва да 
включват правно обвързващи и 
подлежащи на изпълнение гаранции 
за защита на данните от страна на 
тези трети страни. Когато няма такива 
споразумения, личните данни не следва 
да се предават от компетентните органи 
на държавите членки на органите на 
трети страни.

_________________ _________________
18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 

18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
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95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

19 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания и относно свободното 
движение на такива данни, и за 
отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

Or. en

Изменение 339
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод, Анализа Тардино

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Органите по връщането на 
държавите членки трябва да обработват 
лични данни, за да се гарантират 
правилното провеждане на процедурите 
за връщане и успешното изпълнение на 
решенията за връщане. По отношение 
на третите страни на връщане често не 
съществуват решения за адекватността 
на защитата на данните, приети от 
Комисията съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета18 
или съгласно член 36 от Директива (ЕС) 
2016/68019, и тези трети страни често не 
са сключили или не възнамеряват да 
сключат споразумение за обратно 

(47) Органите по връщането на 
държавите членки трябва да обработват 
лични данни, за да се гарантират 
правилното провеждане на процедурите 
за връщане и успешното изпълнение на 
решенията за връщане. По отношение 
на третите страни на връщане често не 
съществуват решения за адекватността 
на защитата на данните, приети от 
Комисията съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета18 
или съгласно член 36 от Директива (ЕС) 
2016/68019, и тези трети страни често не 
са сключили или не възнамеряват да 
сключат споразумение за обратно 
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приемане със Съюза или да предвидят 
по друг начин подходящи гаранции по 
смисъла на член 46 от Регламент (ЕС) 
2016/679 или по смисъла на 
националните разпоредби за 
транспониране на член 37 от Директива 
(ЕС) 2016/680. Въпреки значителните 
усилия, които полага Съюзът в 
сътрудничеството си с основните страни 
на произход на незаконно пребиваващи 
граждани на трети страни, за които се 
прилага задължението за връщане, 
невинаги е възможно да се гарантира, че 
тези трети страни ще изпълняват 
систематично установеното от 
международното право задължение да 
приемат обратно собствените си 
граждани. Споразуменията за обратно 
приемане, които са сключени или в 
процес на договаряне от Съюза или 
държавите членки и осигуряват 
подходящи гаранции за предаването на 
данни на трети страни съгласно член 46 
от Регламент (ЕС) 2016/679 или 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на член 36 от Директива 
(ЕС) 2016/680, обхващат ограничен 
брой такива трети страни. Когато няма 
такива споразумения, личните данни 
следва да се предават от компетентните 
органи на държавите членки за целите 
на изпълнението на операциите по 
връщане на Съюза при спазване на 
условията, предвидени в член 49, 
параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 
2016/679 или в националните 
разпоредби за транспониране на член 38 
от Директива (ЕС) 2016/680.

приемане със Съюза или да предвидят 
по друг начин подходящи гаранции по 
смисъла на член 46 от Регламент (ЕС) 
2016/679 или по смисъла на 
националните разпоредби за 
транспониране на член 37 от Директива 
(ЕС) 2016/680. Въпреки значителните 
усилия, които полага Съюзът в 
сътрудничеството си с основните страни 
на произход на незаконно пребиваващи 
граждани на трети страни, за които се 
прилага задължението за връщане, 
невинаги е възможно да се гарантира, че 
тези трети страни ще изпълняват 
систематично установеното от 
международното право задължение да 
приемат обратно собствените си 
граждани. За да бъдат накарани да го 
правят, следва да се прилагат 
политики на дипломатически и 
икономически натиск. Споразуменията 
за обратно приемане, които са сключени 
или в процес на договаряне от Съюза 
или държавите членки и осигуряват 
подходящи гаранции за предаването на 
данни на трети страни съгласно член 46 
от Регламент (ЕС) 2016/679 или 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на член 36 от Директива 
(ЕС) 2016/680, обхващат ограничен 
брой такива трети страни. Когато няма 
такива споразумения, личните данни 
следва да се предават от компетентните 
органи на държавите членки за целите 
на изпълнението на операциите по 
връщане на Съюза при спазване на 
условията, предвидени в член 49, 
параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 
2016/679 или в националните 
разпоредби за транспониране на член 38 
от Директива (ЕС) 2016/680.

_________________ _________________
18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 

18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
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данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните) 
(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 
относно защитата на данните) 
(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

19 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания и относно 
свободното движение на такива данни, и 
за отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

19 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания и относно 
свободното движение на такива данни, и 
за отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

Or. fr

Изменение 340
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Задължението за 
транспониране на настоящата 
директива в националното право 
следва да бъде ограничено до 
разпоредбите, които представляват 
изменение по същество в сравнение с 
предходната директива. 
Задължението за транспониране на 
разпоредбите, които не са изменени, 
произтича от предходната 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 341



PE658.738v01-00 164/395 AM\1214327BG.docx

BG

Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя 
общите стандарти и процедури, 
които се прилагат в държавите членки 
по отношение на връщането на 
граждани на трети страни, които са в 
незаконен престой, в съответствие с 
основните права, които се явяват общи 
принципи на правото на Съюза, както и 
на международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека.

Настоящата директива определя 
стандартите и процедурите, които се 
прилагат в държавите членки, избрали 
да прилагат политика за връщането на 
граждани на трети страни, които са в 
неправомерен престой, за да се 
гарантира съответствието ѝ с 
основните права, които се явяват общи 
принципи на правото на Съюза, както и 
на международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 342
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя общите 
стандарти и процедури, които се 
прилагат в държавите членки по 
отношение на връщането на граждани 
на трети страни, които са в незаконен 
престой, в съответствие с основните 
права, които се явяват общи принципи 
на правото на Съюза, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека.

Настоящата директива определя общите 
стандарти и процедури, които се 
прилагат в държавите членки по 
отношение на връщането на граждани 
на трети страни, които са в 
неправомерен престой, в съответствие с 
основните права, които се явяват общи 
принципи на правото на Съюза, както и 
на международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека.
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Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 343
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага 
по отношение на граждани на трети 
страни, които са в незаконен престой на 
територията на държава членка.

1. Настоящата директива се прилага 
по отношение на граждани на трети 
страни, които са в неправомерен 
престой на територията на държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 344
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на които има 
отказ за влизане в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399 

заличава се
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или които са задържани или засечени 
от компетентните органи във връзка 
с незаконно прекосяване по суша, море 
или въздух на външната граница на 
държава членка и които впоследствие 
не са получили разрешение или право 
на престой в тази държава членка;

Or. it

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е пряко свързано с внесените 
изменения към съображения 28, 29 и 30 и членове 18, 19 и 20 от настоящата 
директива.

Изменение 345
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на които има 
отказ за влизане в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399 
или които са задържани или 
регистрирани от компетентните 
органи във връзка с незаконно 
прекосяване по суша, море или въздух 
на външната граница на държава 
членка и които впоследствие не са 
получили разрешение или право на 
престой в тази държава членка;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с внесените изменения към член 22. Изключването на 
определени категории граждани на трети страни от приложното поле на 
настоящата директива и неприлаганото на основни гаранции, като например 
правото на ефективни средства за правна защита, са проблематични от гледна 
точка на правната сигурност и недискриминацията.



AM\1214327BG.docx 167/395 PE658.738v01-00

BG

Изменение 346
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Биргит Зипел, 
Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на които има 
отказ за влизане в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399 
или които са задържани или 
регистрирани от компетентните 
органи във връзка с незаконно 
прекосяване по суша, море или въздух 
на външната граница на държава 
членка и които впоследствие не са 
получили разрешение или право на 
престой в тази държава членка;

заличава се

Or. en

Обосновка

Необходима е съгласуваност. Яснотата и последователността са най-добрите 
средства за избягване на нарушаването на правата на човека. Успоредният режим на 
член 2, параграф 2, буква а) противоречи на това.

Изменение 347
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които подлежат на връщане като 
наказателноправна санкция или като 
последствие от наказателноправна 
санкция съгласно националното 
законодателство или по отношение на 
които са образувани процедури за 
екстрадиция.

б) които подлежат на връщане като 
наказателноправна санкция или като 
последствие от наказателноправна 
санкция в резултат на сериозно 
престъпление съгласно националното 
законодателство или по отношение на 
които са образувани процедури за 
екстрадиция, при условие че са били 
гарантирани правата на връщаните 
лица, включително правото на 
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справедлив съдебен процес;

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с внесените изменения към член 16.

Изменение 348
Балаж Хидвеги

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки може да 
решат да не прилагат настоящата 
директива спрямо граждани на 
трети страни в случай на масов 
приток на мигранти на съответната 
им територия.

Or. en

Обосновка

При кризисна ситуация като масов приток на мигранти на територията на държави 
членки, административната тежест върху държавите членки се облекчава. По този 
начин в кризисни ситуации държавите членки имат възможност да се ползват от 
дерогация от разпоредбите на директивата, като им се дава възможност да връщат 
граждани на трети страни, които са в незаконен престой, по опростена и по-бърза 
процедура. Изменението е свързано със съображения 2 и 3, тъй като допринася за 
важен аспект на по-доброто управление на миграцията и е предпоставка за 
ефективна политика на връщане.

Изменение 349
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „незаконен престой“ е всяко 2. „неправомерен престой“ е всяко 
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присъствие на територията на държава 
членка на гражданин на трета страна, 
който не отговаря или е престанал да 
отговаря на условията за влизане, 
изложени в член 6 от Регламент (ЕС) 
2016/399, или на други условия за 
влизане, престой или пребиваване в тази 
държава членка;

присъствие на територията на държава 
членка на гражданин на трета страна, 
който не отговаря или е престанал да 
отговаря на условията за влизане, 
изложени в член 6 от Регламент (ЕС) 
2016/399, или на други условия за 
влизане, престой или пребиваване в тази 
държава членка;

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 350
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „връщане“ е процесът на 
връщане на гражданин на трета страна 
— при доброволно или принудително 
изпълнение на задължение за връщане 
— в:

3. „връщане“ е процесът на 
връщане на гражданин на трета страна 
— при доброволно или принудително 
изпълнение на задължение за връщане 
— в неговата страна на произход.

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с внесените изменения на съображение 47.

Изменение 351
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) неговата страна на произход 
или

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с внесените изменения на съображение 47.

Изменение 352
Силви Гийом

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) страна на транзитно 
преминаване в съответствие със 
споразумения на Съюза или 
двустранни споразумения за обратно 
приемане или други договорености, 
или

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно международното право връщането в страна на транзитно преминаване е 
приемливо, ако тази държава предлага безопасност, ефективен достъп до 
процедурите за предоставяне на убежище и защита от по-нататъшно извеждане. За 
разлика от него, споразуменията на ЕС за обратно приемане не съдържат механизъм, 
който да гарантира, че лицето, което е прието обратно, има достъп до процедура за 
предоставяне на убежище. Поради това връщането съгласно член 3, буква б) от 
Директивата за връщане може да доведе до верижно връщане, като лицето се излага 
на риск от сериозни нарушения на основните му права. Освен това в съответствие 
със Заключение № 15 на изпълнителния комитет на Службата на върховния комисар 
на ООН за бежанците, хората могат да бъдат върнати в страна на транзитно 
преминаване, ако имат някакви отношения или тесни връзки с тази страна. Според 
Службата на върховния комисар на ООН за бежанците такива значими връзки 
включват семейни или други тесни връзки между въпросното лице и дадена държава, 
като самото транзитно преминаване през третата страна не представлява такава 
връзка. В споразуменията на ЕС за обратно приемане такова ниво на свързаност 
липсва.
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Изменение 353
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) страна на транзитно 
преминаване в съответствие със 
споразумения на Съюза или 
двустранни споразумения за обратно 
приемане или други договорености, 
или

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с внесените изменения на съображение 47.

Изменение 354
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) страна на транзитно преминаване 
в съответствие със споразумения на 
Съюза или двустранни споразумения за 
обратно приемане или други 
договорености, или

б) страна на транзитно преминаване 
в съответствие със споразумения 
на Съюза или двустранни споразумения 
за обратно приемане или други 
приложими договорености, или

Or. en

Обосновка

Освен споразумения на Съюза или двустранни споразумения за обратно приемане, има 
няколко форми на договорености, които са приложими за връщането на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни. Във връзка със съображение 36 е важно, 
особено, но не само по отношение на основанията за задържане, договореностите да 
бъдат приложими за лицето, което участва в процеса на връщане.
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Изменение 355
Пиетро Бартоло

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) страна на транзитно преминаване 
в съответствие със споразумения на 
Съюза или двустранни споразумения 
за обратно приемане или други 
договорености, или

б) страна на транзитно преминаване 
в съответствие със споразумения на 
Съюза,

Or. it

Обосновка

За да се осигури демократичен и парламентарен контрол, сътрудничеството със 
страните на транзитно преминаване трябва да се основава на официални 
споразумения, а не на неформални договорености. За да се осигури демократичен и 
парламентарен контрол, сътрудничеството със страните на транзитно преминаване 
трябва да се основава на официални споразумения, а не на неформални договорености. 
Изменението е свързано с предложеното от докладчика изменение към съображение 
47.

Изменение 356
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) трета страна, в която 
гражданинът на трета страна 
доброволно решава да се върне и в 
която ще бъде приет;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с внесените изменения на съображение 47.

Изменение 357
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Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) трета страна, в която 
гражданинът на трета страна 
доброволно решава да се върне и в 
която ще бъде приет;

в) всяка трета страна, в която 
гражданинът на трета страна ще бъде 
приет и където не съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, тъй като практиката е показала, че Директивата за 
връщането вече не е приложима без използването на разширения списък от държави, 
в които може да се извършва връщане. Без предложеното от нас изменение са 
застрашени вътрешната логика и функционалността на настоящия текст. 
Прилагането на нашето изменение е основата, за да се гарантира спазването на 
принципа за върховенството на закона.

Изменение 358
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) трета страна, в която 
гражданинът на трета страна 
доброволно решава да се върне и в 
която ще бъде приет;

в) друга трета страна, в която 
гражданинът на трета страна може 
законно да се върне и в която ще бъде 
приет;

Or. en

Обосновка

Доброволното връщане е най-предпочитаният вариант, но ако гражданинът на 
трета страна не се върне доброволно, следва да има възможност за принудително 
извеждане. Разпоредбите относно доброволното и принудителното връщане са 
променени в предложението на ЕК. Както при доброволното, така и при 
принудителното връщане е важно да се гарантира, че пътуването е законно; тази 
гаранция изглежда липсва.
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Изменение 359
Малик Азмани, Оливие Шастел, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) трета страна, в която 
гражданинът на трета страна 
доброволно решава да се върне и в 
която ще бъде приет;

в) друга трета страна, в която 
гражданинът на трета страна може 
безопасно да се върне и в която ще бъде 
приет;

Or. en

Обосновка

Доброволното връщане се оказва най-устойчиво. Измененията в настоящия 
преработен текст ще осигурят повече възможности за постигане на максимален 
ефект и устойчивост на доброволното връщане. Има обаче случаи, когато гражданин 
на трета страна не напуска доброволно. Държавите членки не следва да бъдат 
ограничавани във възможностите си за извеждане при изпълнение на решение за 
връщане.

Изменение 360
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) г) трета страна, в която 
гражданинът на трета страна има 
право да влиза и пребивава;

Or. fr

Обосновка

Това изменение произтича пряко от съображение 8 и от изменение 5, на което то е 
вариант.

Изменение 361



AM\1214327BG.docx 175/395 PE658.738v01-00

BG

Балаж Хидвеги

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) друга трета страна, в която 
ще бъде приет;

Or. en

Обосновка

Тъй като ефективността на връщанията понастоящем е много ниска, в краен случай 
(особено когато връщаното лице не сътрудничи), следва да е възможно да се връщат 
граждани на трети страни, които са в незаконен престой, във всяка трета страна, 
която ще ги приеме. Това изменение е следствие от съображение 12 и член 7, свързани 
със задълженията за сътрудничество на връщаните лица, тъй като включва в 
определението за връщане и друга възможност, която е тясно свързана с липсата на 
сътрудничество.

Изменение 362
Надин Морано, Балаж Хидвеги

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) д) като крайно средство, ако 
връщането в трета страна, посочена 
в букви а)—г), не може да бъде 
изпълнено поради липса на 
сътрудничество в процеса на връщане 
или от страна на третата страна, 
или от страна на гражданина на 
трета страна — във всяка трета 
страна, с която има двустранно 
споразумение или споразумение на ЕС, 
съгласно което гражданинът на 
трета страна може да бъде приет и 
да му бъде разрешено да остане, в 
случай че са спазени международните 
норми за правата на човека в 
съответствие с Международния 
пакт за граждански и политически 
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права и при условие че няма 
международни, европейски или 
национални правила, които да не 
позволяват връщането. Когато се 
осъществява връщане в трета 
страна, която има обща граница с 
държава членка, се изисква 
предварително съгласие на тази 
държава членка преди започването на 
преговори по подобно двустранно 
споразумение. 

Or. fr

Обосновка

Това изменение произтича пряко от съображение 8 и от изменение 5, на което то е 
вариант.

Изменение 363
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „решение за връщане“ е 
административно или съдебно решение 
или акт, който определя или обявява за 
незаконен престоя на гражданин на 
трета страна и налага или постановява 
задължение за връщане;

4. „решение за връщане“ е 
административно или съдебно решение 
или акт, който определя или обявява за 
неправомерен престоя на гражданин на 
трета страна и налага или постановява 
задължение за връщане;

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.
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Изменение 364
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „забрана за влизане“ е 
административно или съдебно решение 
или акт, с което се забраняват влизането 
и престоят на територията на държавите 
членки за определен период, 
придружаващо решение за връщане;

6. „забрана за влизане“ е 
административно или съдебно решение 
или акт, с което се забраняват влизането 
и престоят на територията на държавите 
членки за определен период;

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие по-специално със съображение 25. Забраната за влизане 
не се придружава задължително от решение за връщане.

Изменение 365
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
основания, които са породени от 
обективни критерии, определени в 
законодателството, да се смята, че 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, може да се 
укрие;

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
доказани конкретни основания, които 
са породени от обективни и 
специфични критерии, строго 
определени в законодателството, да се 
смята, че гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, може да се 
укрие;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 



PE658.738v01-00 178/395 AM\1214327BG.docx

BG

изменение към член 6 относно опасността от укриване. Предложеното определение е 
по-точно, ще доведе до правна сигурност и е в съответствие с позицията на 
Парламента в други документи, като например в общата европейска система за 
убежище.

Изменение 366
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
основания, които са породени от 
обективни критерии, определени в 
законодателството, да се смята, че 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, може да се 
укрие;

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
доказани основания, които са породени 
от специфични и обективни критерии, 
строго определени в 
законодателството, да се смята, че 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, може да се 
укрие;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 6 относно опасността от укриване.

Изменение 367
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
основания, които са породени от 
обективни критерии, определени в 
законодателството, да се смята, че 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
основания, които са породени от 
обективни критерии, определени в 
настоящата директива, да се смята, 
че гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
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процедури за връщане, може да се 
укрие;

процедури за връщане, може да се 
укрие;

Or. it

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е пряко свързано с направените 
изменения към член 6 от настоящата директива.

Изменение 368
Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
основания, които са породени от 
обективни критерии, определени в 
законодателството, да се смята, че 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, може да се 
укрие;

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на ясни 
показатели, които са породени от 
обективни критерии, определени в 
законодателството, да се смята, че 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, може да се 
укрие;

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, тъй като се отнася до вътрешната логика на текста, 
по-специално до член 6 относно риска от укриване, и дава по-прецизно определение.

Изменение 369
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
основания, които са породени от 

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
основания, които са породени от 
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обективни критерии, определени в 
законодателството, да се смята, че 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, може да се 
укрие;

обективни критерии, да се смята, че 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, може да се 
укрие;

Or. nl

Обосновка

Законът не може да предвиди всички обективни критерии.

Изменение 370
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „доброволно напускане“ е 
изпълнение на задължението за връщане 
в срока, определен за тази цел в 
решението за връщане;

8. „доброволно напускане“ е 
изпълнение на задължението за връщане 
на всеки етап от процедурата за 
връщане като следствие от свободно 
взето информирано решение на 
засегнатото лице, при липсата на 
физически, психически или 
материален натиск, да се върне 
доброволно или да се запише в 
програма за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение в съображение 14 и член 9 относно доброволното напускане.

Изменение 371
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
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Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „уязвими лица“ означава 
ненавършили пълнолетие лица, 
непридружени ненавършили 
пълнолетие лица, лица с увреждания, 
възрастни хора, бременни жени, 
самотни родители с ненавършили 
пълнолетие деца и лица, които са 
били подложени на мъчения, 
изнасилване или други сериозни форми 
на психическо, физическо или 
сексуално насилие.

9. „лица в уязвимо положение“ 
означава лица, изправени пред 
намалена способност да устоят, да се 
справят или да се възстановят при 
насилие, експлоатация, злоупотреба 
или нарушения на техните права 
поради наличието на фактори и 
обстоятелства на равнище отделно 
лице, общност, домакинство, както и 
на структурно и/или ситуационно 
равнище, което повишава риска и 
излагането им на такова насилие, 
експлоатация, злоупотреба или 
нарушения на правата или поради 
липсата на мерки за защита срещу 
такова насилие, експлоатация, 
злоупотреба и нарушения на правата.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с изменението 
към съображение 4.

Изменение 372
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Хилде Вотманс, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „уязвими лица“ означава 
ненавършили пълнолетие лица, 
непридружени ненавършили 
пълнолетие лица, лица с увреждания, 
възрастни хора, бременни жени, 
самотни родители с ненавършили 
пълнолетие деца и лица, които са били 
подложени на мъчения, изнасилване или 
други сериозни форми на психическо, 

9. „уязвими лица“ означава 
ненавършили пълнолетие лица, 
непридружени ненавършили 
пълнолетие лица, лица с увреждания, 
възрастни хора, бременни жени, 
самотни родители с ненавършили 
пълнолетие деца, лесбийки, гейове, 
бисексуални, транссексуални и 
интерсексуални лица, лица, 
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физическо или сексуално насилие. принадлежащи към религиозни 
малцинства, невярващи и лица, които 
са били подложени на мъчения, 
изнасилване или други сериозни форми 
на психическо, физическо или 
сексуално и основано на пола насилие.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 14 относно включването в системата за управление на връщането 
на специални разпоредби относно уязвимите лица. Настоящото изменение ще 
разшири обхвата на това определение, като обхване и лица, които се намират в 
сериозно уязвимо положение, и също така то е в съответствие с позицията на 
Парламента в други документи, като например в общата европейска система за 
убежище.

Изменение 373
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 9а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а. 10. „друго разрешение, даващо 
право на престой“: всеки документ, 
издаден от държава членка на 
гражданин на трета страна, който 
му разрешава да пребивава на нейната 
територия и който не е разрешение 
за пребиваване по смисъла на член 2, 
точка 16 от Регламент (ЕС) 2016/399 
или виза за дългосрочно пребиваване 
по смисъла на член 2, точка 14 от 
Регламент (ЕС) 2018/1860 (регламент 
за Шенгенската информационна 
система относно връщането), с 
изключение на документа, посочен в 
член 6 от Директива 2013/33/ЕС.

Or. fr
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Обосновка

Това изменение произтича пряко от съображение 8 и от изменение 5, на което то е 
вариант.

Изменение 374
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се 
прилага, без да се засягат по-
благоприятните разпоредби на:

1. Настоящата директива се 
прилага, без да се засягат разпоредби на:

Or. nl

Обосновка

Не следва да се изключват и по-строги, съобразени с конкретните условия двустранни 
споразумения.

Изменение 375
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящата директива не се 
засягат разпоредбите, които могат 
да са по-благоприятни за граждани на 
трети страни и които са предвидени 
в достиженията на правото на Съюза 
в областта на имиграцията и 
предоставянето на убежище.

заличава се

Or. nl

Обосновка

С оглед на начина, по който кризата в областта на убежището все повече излиза 
извън релси, задължение за изчакване не може да бъде прието. Този параграф следва 
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да бъде заличен, защото противоречи на общата цел, посочена в съображение 3, 
относно необходимостта от постигане на ефективно връщане.

Изменение 376
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С настоящата директива не се 
засяга правото на държавите членки да 
приемат или да продължат да прилагат 
разпоредби, които са по-благоприятни 
за лицата, по отношение на които тя се 
прилага, при условие че тези разпоредби 
са съвместими с настоящата директива.

3. С настоящата директива не се 
засяга правото на държавите членки да 
приемат или да продължат да прилагат 
разпоредби, които са по-благоприятни 
или по-строги за лицата, по отношение 
на които тя се прилага, при условие че 
тези разпоредби са съвместими с 
настоящата директива. 

Or. nl

Обосновка

Държавите членки следва да запазят суверенитет, като вземат предвид своите 
специфични социално-икономически обстоятелства. Може да се наложи тези 
разпоредби да бъдат по-строги от европейския минимален стандарт. Изменението 
подчертава, че държавите членки остават суверенни, както е посочено в 
съображение 4.

Изменение 377
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на граждани на 
трети страни, които са изключени 
от приложното поле на настоящата 
директива в съответствие с член 2, 
параграф 2, буква а), държавите 
членки:

заличава се

а) гарантират, че отношението им и 
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равнището на защита не са по-малко 
благоприятни от посочените в член 
10, параграфи 4 и 5 (ограничения на 
използването на принудителни 
мерки), член 11, параграф 2, буква а) 
(отлагане на извеждането), член 17, 
параграф 1, букви б) и г) (спешни 
медицински грижи и отчитане на 
потребностите на уязвимите лица) и 
членове 19 и 20 (условия на 
задържане), както и
б) спазват принципа на забрана за 
връщане.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 22 относно граничната процедура.

Изменение 378
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) гарантират, че отношението им и 
равнището на защита не са по-малко 
благоприятни от посочените в член 10, 
параграфи 4 и 5 (ограничения на 
използването на принудителни мерки), 
член 11, параграф 2, буква а) (отлагане 
на извеждането), член 17, параграф 1, 
букви б) и г) (спешни медицински 
грижи и отчитане на потребностите на 
уязвимите лица) и членове 19 и 20 
(условия на задържане), както и

а) гарантират, че отношението им и 
равнището на защита не са по-малко 
благоприятни от посочените в член 10, 
параграфи 4 и 5 (ограничения на 
използването на принудителни мерки), 
член 11, параграф 2, буква а) (отлагане 
на извеждането), член 12 (връщане и 
извеждане на деца), член 15 
(формуляр), член 16 (средства за 
защита), член 17 (гаранции при 
връщане), член 14, параграф 1, букви б) 
и г) (спешни медицински грижи и 
отчитане на потребностите на уязвимите 
лица), член 18 (задържане) и членове 
19 и 20 (условия на задържане), както и
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към член 22 относно граничната процедура. Въпреки че в член 2, параграф 
2, буква а) се предвижда възможността определени категории граждани на трети 
страни да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива, това не трябва 
да води до понижаване на приложимите стандарти.

Изменение 379
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) гарантират, че отношението им и 
равнището на защита не са по-малко 
благоприятни от посочените в член 10, 
параграфи 4 и 5 (ограничения на 
използването на принудителни мерки), 
член 11, параграф 2, буква а) (отлагане 
на извеждането), член 17, параграф 1, 
букви б) и г) (спешни медицински 
грижи и отчитане на потребностите на 
уязвимите лица) и членове 19 и 20 
(условия на задържане), както и

а) гарантират, че отношението им и 
равнището на защита не са по-малко 
благоприятни от посочените в член 10, 
параграфи 4 и 5 (ограничения на 
използването на принудителни мерки), 
член 11, параграф 2, буква а) (отлагане 
на извеждането), член 12 (разглеждане 
на висшия интерес на детето и 
връщане при полагащото грижи лице 
или в подходящи приемни центрове), 
член 17, параграф 1, букви б) и г) 
(спешни медицински грижи и отчитане 
на потребностите на уязвимите лица) и 
членове 19 и 20 (условия за задържане), 
както и

Or. en

Обосновка

Важно е да се изясни, че решението на държава членка за дерогация въз основа на 
член 2, параграф 2, буква а) все пак зачита определени правни задължения, 
включително тези по член 12 относно непридружените ненавършили пълнолетие лица. 
Парламентът винаги подчертава значението на правото на детето, особено в 
ситуации, когато се връщат деца. Важно е дерогацията от член 2, параграф 2, буква 
а) да предвижда по-малко благоприятно третиране.

Изменение 380
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Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) спазват принципа на „забрана 
за връщане“.

заличава се

Or. fr

Обосновка

От съображения за съгласуваност с измененията в член 16, параграф 3, алинея 1 и 
член 22, параграф 6, алинея 1, се заличават позоваванията на принципа на забрана за 
връщане.

Изменение 381
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Михал Шимечка, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) спазват принципа на забрана за 
връщане.

б) спазват принципа на забрана за 
връщане, висши интереси на детето, 
семеен живот и здравословно 
състояние (член 5).

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към член 22 относно граничната процедура. Въпреки че в член 2, параграф 
2, буква а) се предвижда възможността определени категории граждани на трети 
страни да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива, това не трябва 
да води до понижаване на приложимите стандарти.

Изменение 382
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод
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Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 Принцип на „забрана за 
връщане“, висши интереси на детето, 
семеен живот и здравословно състояние

5 Висши интереси на детето, 
семеен живот и здравословно състояние

Or. fr

Обосновка

От съображения за съгласуваност с измененията в член 16, параграф 3, алинея 1 и 
член 22, параграф 6, алинея 1, се заличават позоваванията на принципа на забрана за 
връщане.

Изменение 383
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Хилде Вотманс, Майте Пагасауртундуа Руис, Оливие Шастел, Михал 
Шимечка, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) висшите интереси на детето; a) висшите интереси на детето 
като първостепенно съображение във 
всички решения, свързани с 
ненавършилите пълнолетие лица;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към член 14 относно системата за управление на връщанията, според 
които следва да се обърне дължимото внимание на уязвимите лица, включително на 
ненавършилите пълнолетие лица.

Изменение 384
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
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Член 5 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) специалните нужди на хората 
с увреждания, възрастните хора, 
бременните жени, жертвите на 
трафик на хора, лицата с тежки 
здравословни проблеми, лицата с 
психични разстройства и лицата, 
които са били подложени на мъчения, 
изнасилвания или други тежки форми 
на психическо, физическо или 
сексуално насилие, например жените 
– жертва на генитално осакатяване.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 38 и член 14.

Изменение 385
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) правата на собственото им 
население;

Or. nl

Обосновка

Политиката в областта на убежището трябва да защитава не само търсещите 
убежище лица, но и собственото население на държавата. Това изменение се основава 
на съображение 4 и изменение 2 на съображение 4, като се позовава на член 15 от 
ЕКПЧ.

Изменение 386
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

и спазват принципа на „забрана за 
връщане“.

заличава се

Or. fr

Обосновка

От съображения за съгласуваност с измененията в член 16, параграф 3, алинея 1 и 
член 22, параграф 6, алинея 1, се заличават позоваванията на принципа на забрана за 
връщане.

Изменение 387
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Опасност от укриване

1. Обективните критерии, посочени в 
член 3, точка 7, включват най-малко 
следните критерии:
a) липса на документация, доказваща 
самоличността;
б) липса на местожителство, 
постоянен адрес или надежден адрес;
в) липса на финансови ресурси;
г) незаконно влизане на територията 
на държавите членки;
д) неразрешено движение до 
територията на друга държава 
членка;
е) изрично изразяване на намерение за 
неизпълнение на свързаните с 
връщането мерки, приложени по 
силата на настоящата директива;
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ж) по отношение на лицето 
съществува решение за връщане, 
издадено от друга държава членка;
з) неизпълнение на решение за 
връщане, включително на задължение 
за връщане в срока за доброволно 
напускане;
i) неизпълнение на изискването на 
член 8, параграф 2 за незабавно 
отиване на територията на друга 
държава членка, която е издала 
валидно разрешение за пребиваване 
или друго разрешение, даващо право на 
престой;
й) неизпълнение на задължението за 
оказване на съдействие на 
компетентните органи на 
държавите членки на всички етапи 
от процедурите за връщане, посочени 
в член 7;
к) наличие на осъдителна присъда за 
престъпление, включително за тежко 
престъпление, в друга държава 
членка;
л) текущи наказателни разследвания 
и производства;
м) използване на фалшиви или 
подправени документи за 
самоличност, унищожаване или 
освобождаване по друг начин от 
съществуващи документи или отказ 
да се предоставят пръстови 
отпечатъци съгласно изискванията 
на Съюза или на националното право;
н) противопоставяне със сила или 
чрез измама на процедурите за 
връщане;
о) неизпълнение на мярка, целяща 
предотвратяване на опасността от 
укриване и посочена в член 9, 
параграф 3;
п) неспазване на съществуваща 
забрана за влизане.
2.
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Наличието на опасност от укриване 
се определя въз основа на цялостна 
преценка на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай, като се вземат предвид 
обективните критерии, посочени в 
параграф 1.
Държавите членки обаче 
предвиждат, че освен ако не бъде 
доказано противното, в конкретен 
случай е налице презумпция за 
опасност от укриване, ако е изпълнен 
един от обективните критерии, 
посочени в параграф 1, букви м), н), о) 
и п).

Or. en

Изменение 388
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 6 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Наличието на опасност от 
укриване се определя въз основа на 
цялостна преценка на конкретните 
обстоятелства и на бъдещото 
поведение, което може разумно да се 
очаква в конкретния случай, като се 
вземат предвид следните обективни 
критерии:

Or. en

Изменение 389
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обективните критерии, 
посочени в член 3, точка 7, включват 
най-малко следните критерии:

заличава се

a) липса на документация, доказваща 
самоличността;
б) липса на местожителство, 
постоянен адрес или надежден адрес;
в) липса на финансови ресурси;
г) незаконно влизане на територията 
на държавите членки;
д) неразрешено движение до 
територията на друга държава 
членка;
е) изрично изразяване на намерение за 
неизпълнение на свързаните с 
връщането мерки, приложени по 
силата на настоящата директива;
ж) по отношение на лицето 
съществува решение за връщане, 
издадено от друга държава членка;
з) неизпълнение на решение за 
връщане, включително на задължение 
за връщане в срока за доброволно 
напускане;
i) неизпълнение на изискването на 
член 8, параграф 2 за незабавно 
отиване на територията на друга 
държава членка, която е издала 
валидно разрешение за пребиваване 
или друго разрешение, даващо право на 
престой;
й) неизпълнение на задължението за 
оказване на съдействие на 
компетентните органи на 
държавите членки на всички етапи 
от процедурите за връщане, посочени 
в член 7;
к) наличие на осъдителна присъда за 
престъпление, включително за тежко 
престъпление, в друга държава 
членка;
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л) текущи наказателни разследвания 
и производства;
м) използване на фалшиви или 
подправени документи за 
самоличност, унищожаване или 
освобождаване по друг начин от 
съществуващи документи или отказ 
да се предоставят пръстови 
отпечатъци съгласно изискванията 
на Съюза или на националното право;
н) противопоставяне със сила или 
чрез измама на процедурите за 
връщане;
о) неизпълнение на мярка, целяща 
предотвратяване на опасността от 
укриване и посочена в член 9, 
параграф 3;
п) неспазване на съществуваща 
забрана за влизане.

Or. en

Изменение 390
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обективните критерии, 
посочени в член 3, точка 7, включват 
най-малко следните критерии:

1. Наличието на опасност от 
укриване се определя въз основа на 
цялостна преценка на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай, като се вземат предвид 
обективни критерии, които включват 
най-малко следните критерии:

Or. en

Изменение 391
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод, Анализа Тардино
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обективните критерии, посочени 
в член 3, точка 7, включват най-малко 
следните критерии:

1. Обективните критерии, посочени 
в член 3, точка 7, включват следните 
критерии, както и всеки друг 
критерий, който държавите членки 
считат за полезен:

Or. fr

Изменение 392
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Биргит Зипел, 
Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обективните критерии, посочени 
в член 3, точка 7, включват най-малко 
следните критерии:

1. Обективните критерии, посочени 
в член 3, точка 7, включват 
изключително следните критерии:

Or. en

Изменение 393
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обективните критерии, посочени 
в член 3, точка 7, включват най-малко 
следните критерии:

1. Обективните критерии, посочени 
в член 3, точка 7, може да включват 
само следните критерии:

Or. en
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Обосновка

The Commission proposal listed a number of objective criteria that were so broad that 
virtually all irregular third country nationals would be covered by it. On top, the proposed 
list was non-exhaustive. This would have a very serious effect due to the link between the risk 
of absconding and detention, as well as for limiting the options for voluntary departure. This 
would entail serious costs, as the EP impact assessment underlined, both for the third country 
nationals as well as for Member States. It would be better to provide legal certainty and 
harmonisation across the Union on the risk of absconding and introduce an exhaustive list of 
objective criteria here. The criteria should be precise and actually constitute a link with the 
risk of absconding.

Изменение 394
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обективните критерии, посочени 
в член 3, точка 7, включват най-малко 
следните критерии:

1. Обективните критерии, посочени 
в член 3, точка 7, са следните:

Or. it

Изменение 395
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) липса на документация, 
доказваща самоличността;

заличава се

Or. it

Изменение 396
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
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Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) липса на документация, 
доказваща самоличността;

заличава се

Or. en

Изменение 397
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) липса на документация, 
доказваща самоличността;

заличава се

Or. en

Обосновка

Много от кандидатите за убежище и други граждани на трети страни невинаги 
могат да предоставят такива документи. Например, тези документи може да са 
били изгубени или да са им били отнети. Това само по себе си не е обективен критерий 
да се очаква опасност от укриване. Това не е критерий, който спомага за определяне 
на бъдещо поведение.

Изменение 398
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) липса на местожителство, 
постоянен адрес или надежден адрес;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Липсата на такова местожителство, постоянен адрес или „надежден адрес“ е 
често срещан случай, което излага потенциално голям брой лица на мярката за 
задържане, а бездомността като такава не е надежден критерий за бъдещ риск от 
укриване.

Изменение 399
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) липса на местожителство, 
постоянен адрес или надежден адрес;

заличава се

Or. en

Изменение 400
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) липса на финансови ресурси; заличава се

Or. it

Изменение 401
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) липса на финансови ресурси; заличава се
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Or. en

Изменение 402
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) липса на финансови ресурси; заличава се

Or. en

Обосновка

Не е ясно как липсата на финансови ресурси представлява надежден критерий за 
бъдещ риск от укриване. Всъщност, за да се укрие лицето, са необходими именно 
финансови ресурси.

Изменение 403
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) незаконно влизане на 
територията на държавите членки;

заличава се

Or. en

Изменение 404
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение
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г) незаконно влизане на 
територията на държавите членки;

заличава се

Or. en

Обосновка

В зависимост от интерпретацията от страна на държавите членки, това може да 
обхваща на практика всички лица, търсещи убежище, които пристигат на външните 
граници. Така това евентуално би позволило задържането на големи групи лица, 
търсещи убежище. Освен това такова влизане в миналото не е надежден критерий за 
бъдещ риск от укриване.

Изменение 405
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) незаконно влизане на 
територията на държавите членки;

заличава се

Or. it

Изменение 406
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) незаконно влизане на 
територията на държавите членки;

г) незаконно влизане на 
територията на държавите членки или 
задържане или залавяне във връзка с 
незаконното преминаване на 
външната граница на държава членка 
по суша, по море или по въздух;

Or. fr
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Изменение 407
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) неразрешено движение до 
територията на друга държава 
членка;

заличава се

Or. en

Изменение 408
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 6 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) неразрешено движение до 
територията на друга държава членка;

д) неразрешено движение до 
територията на друга държава членка, 
включително вследствие на 
транзитно преминаване през трета 
страна или опити за това;

Or. fr

Изменение 409
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изрично изразяване на намерение 
за неизпълнение на свързаните с 
връщането мерки, приложени по силата 
на настоящата директива;

е) изрично изразяване на намерение 
за неизпълнение на всички свързани с 
връщането мерки, приложени по силата 
на настоящата директива, или 
действия, показващи ясно 
намерението за несъобразяване с 
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всички тези мерки; ;

Or. fr

Изменение 410
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) по отношение на лицето 
съществува решение за връщане, 
издадено от друга държава членка;

заличава се

Or. it

Изменение 411
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Беата Кемпа, Патрик Яки

Предложение за директива
Член 6 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) по отношение на лицето 
съществува решение за връщане, 
издадено от друга държава членка;

ж) по отношение на лицето 
съществува решение за връщане, 
издадено от друга държава членка, ако 
не е дадено съгласие за транзитно 
преминаване съгласно член 9, 
параграф 5;

Or. pl

Обосновка

Настоящото съображение се допълва в съответствие с внесеното изменение към 
член 9, параграф 5.

Изменение 412
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) неизпълнение на изискването 
на член 8, параграф 2 за незабавно 
отиване на територията на друга 
държава членка, която е издала 
валидно разрешение за пребиваване 
или друго разрешение, даващо право на 
престой;

заличава се

Or. it

Изменение 413
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) неизпълнение на изискването на 
член 8, параграф 2 за незабавно отиване 
на територията на друга държава 
членка, която е издала валидно 
разрешение за пребиваване или друго 
разрешение, даващо право на престой;

i) неизпълнение на изискването на 
член 8, параграф 2 за отиване на 
територията на друга държава членка, 
която е издала валидно разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
даващо право на престой;

Or. en

Изменение 414
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) неизпълнение на задължението 
за оказване на съдействие на 
компетентните органи на 

заличава се
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държавите членки на всички етапи 
от процедурите за връщане, посочени 
в член 7;

Or. en

Изменение 415
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) неизпълнение на задължението 
за оказване на съдействие на 
компетентните органи на 
държавите членки на всички етапи 
от процедурите за връщане, посочени 
в член 7;

заличава се

Or. it

Изменение 416
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) наличие на осъдителна присъда 
за престъпление, включително за тежко 
престъпление, в друга държава членка;

к) наличие на осъдителна присъда 
за престъпление, включително за тежко 
престъпление, в друга държава членка и 
в случай че наказанието не е изцяло 
изтърпяно;

Or. it

Изменение 417
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) наличие на осъдителна присъда 
за престъпление, включително за 
тежко престъпление, в друга държава 
членка;

к) наличие на осъдителна присъда 
за тежко престъпление в държава 
членка;

Or. en

Обосновка

Осъдителната присъда за каквото и да било престъпление, включително дребно, сама 
по себе си не представлява обективен фактор за установяване на бъдещ риск от 
укриване. Осъдителната присъда за сериозно престъпление обаче може да бъде. Това 
не следва да е валидно само по отношение на такива осъдителни присъди в други 
държави членки, а във всички държави членки.

Изменение 418
Надин Морано

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) наличие на осъдителна присъда 
за престъпление, включително за 
тежко престъпление, в друга държава 
членка;

к) наличие на предишна 
осъдителна присъда, включително за 
престъпление, в друга държава членка;

Or. fr

Изменение 419
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) текущи наказателни 
разследвания и производства;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Текущите наказателни разследвания и производства може да представляват законно 
основание за налагане на ограничения или дори за задържане. Този въпрос обаче не е в 
обхвата на настоящата директива. За такива случаи има достатъчно основания за 
налагане на ограничения или задържане по силата на националното наказателно 
право.

Изменение 420
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) използване на фалшиви или 
подправени документи за 
самоличност, унищожаване или 
освобождаване по друг начин от 
съществуващи документи или отказ 
да се предоставят пръстови 
отпечатъци съгласно изискванията 
на Съюза или на националното право;

заличава се

Or. en

Изменение 421
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) използване на фалшиви или 
подправени документи за самоличност, 
унищожаване или освобождаване по 
друг начин от съществуващи 
документи или отказ да се предоставят 
пръстови отпечатъци съгласно 
изискванията на Съюза или на 

м) използване на фалшиви или 
подправени документи за самоличност 
или за пътуване, разрешение за 
пребиваване или виза или документи, 
отговарящи на условията за влизане, 
унищожаване или освобождаване по 
друг начин от такива документи, 
използване на псевдоними с намерение 
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националното право; за измама, предоставяне на друга 
невярна информация устно или в 
писмена форма, отказ да се предоставят 
биометрични данни съгласно 
изискванията на Съюза или на 
националното право;

Or. fr

Изменение 422
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) използване на фалшиви или 
подправени документи за 
самоличност, унищожаване или 
освобождаване по друг начин от 
съществуващи документи или отказ да 
се предоставят пръстови отпечатъци 
съгласно изискванията на Съюза или на 
националното право;

м) унищожаване или освобождаване 
по друг начин от съществуващи 
документи или отказ да се предоставят 
пръстови отпечатъци съгласно 
изискванията на Съюза или на 
националното право;

Or. en

Обосновка

Използването на фалшиви или подправени документи за самоличност само по себе си 
не представлява обективен фактор за установяване на бъдещ риск от укриване. Освен 
това много от лицата, търсещи убежище, са принудени да използват фалшиви или 
подправени документи за самоличност, за да избягат от страната си на произход. 
Умишленият акт на унищожаване на тези документи или на освобождаването от 
тях обаче може да представлява обективен фактор за установяване на бъдещ риск 
от укриване.

Изменение 423
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква н
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Текст, предложен от Комисията Изменение

н) противопоставяне със сила или 
чрез измама на процедурите за 
връщане;

заличава се

Or. en

Изменение 424
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) неизпълнение на мярка, целяща 
предотвратяване на опасността от 
укриване и посочена в член 9, 
параграф 3;

заличава се

Or. en

Изменение 425
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) неспазване на съществуваща 
забрана за влизане.

заличава се

Or. it

Изменение 426
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
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Член 6 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) неспазване на съществуваща 
забрана за влизане.

заличава се

Or. en

Изменение 427
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) неспазване на съществуваща 
забрана за влизане.

п) неспазване на валидна забрана за 
влизане.

Or. fr

Изменение 428
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 6 – алинея 1 – буква па (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) р) риск за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност.

Or. fr

Изменение 429
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1а. 1а. Държавите членки могат 
да предвидят допълнителни 
обективни критерии в националното 
си законодателство.

Or. fr

Изменение 430
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Наличието на опасност от 
укриване се определя въз основа на 
цялостна преценка на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай, като се вземат предвид 
обективните критерии, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Държавите членки обаче 
предвиждат, че освен ако не бъде 
доказано противното, в конкретен 
случай е налице презумпция за 
опасност от укриване, ако е изпълнен 
един от обективните критерии, 
посочени в параграф 1, букви м), н), о) 
и п).

Or. en

Изменение 431
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наличието на опасност от укриване се 
определя въз основа на цялостна 
преценка на конкретните обстоятелства 
във всеки отделен случай, като се вземат 

Наличието на опасност от укриване се 
определя въз основа на цялостна 
преценка на конкретните обстоятелства 
във всеки отделен случай, като се вземат 
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предвид обективните критерии, 
посочени в параграф 1.

предвид обективните критерии, 
посочени в параграфи 1 и 1а.

Or. fr

Изменение 432
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче 
предвиждат, че освен ако не бъде 
доказано противното, в конкретен 
случай е налице презумпция за 
опасност от укриване, ако е изпълнен 
един от обективните критерии, 
посочени в параграф 1, букви м), н), о) 
и п).

заличава се

Or. en

Обосновка

Това предложение се отклонява от принципа, че винаги следва да се прави 
индивидуална преценка на риска от укриване, тъй като се внася автоматично 
допускане за риск от укриване за определени групи.

Изменение 433
Изабел Сантуш

Предложение за директива
Член 6.º – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче 
предвиждат, че освен ако не бъде 
доказано противното, в конкретен 
случай е налице презумпция за 
опасност от укриване, ако е изпълнен 
един от обективните критерии, 

заличава се
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посочени в параграф 1, букви м), н), о) 
и п).

Or. pt

Изменение 434
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче предвиждат, че 
освен ако не бъде доказано противното, 
в конкретен случай е налице 
презумпция за опасност от укриване, 
ако е изпълнен един от обективните 
критерии, посочени в параграф 1, букви 
м), н), о) и п).

Държавите членки обаче предвиждат, че 
освен ако не бъде доказано противното, 
в конкретен случай е налице 
презумпция за опасност от укриване, 
ако е изпълнен един от обективните 
критерии, посочени в параграф 1, букви 
г), д), е), ж), з), к), л), м), н), о), п) и р).

Or. fr

Изменение 435
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче предвиждат, че 
освен ако не бъде доказано противното, 
в конкретен случай е налице 
презумпция за опасност от укриване, 
ако е изпълнен един от обективните 
критерии, посочени в параграф 1, букви 
м), н), о) и п).

Държавите членки предвиждат, че освен 
ако не бъде доказано противното, в 
конкретен случай е налице презумпция 
за опасност от укриване, ако е изпълнен 
един от обективните критерии, 
посочени в параграф 1, букви е), ж), з, 
и), й), к), м), н), о) и п).

Or. en

Изменение 436
Малик Азмани, Оливие Шастел, Фабиен Келер
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче предвиждат, че 
освен ако не бъде доказано противното, 
в конкретен случай е налице 
презумпция за опасност от укриване, 
ако е изпълнен един от обективните 
критерии, посочени в параграф 1, букви 
м), н), о) и п).

Държавите членки обаче предвиждат, че 
освен ако не бъде доказано противното, 
в конкретен случай е налице 
презумпция за опасност от укриване, 
ако е изпълнен един от обективните 
критерии, посочени в параграф 1, букви 
к), м), н), о) и п).

Or. en

Обосновка

Ситуацията на гражданин на трета страна, осъден например за сериозно 
престъпление в друга държава членка, сама по себе си показва придвижване между 
държави членки.

Изменение 437
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче предвиждат, че 
освен ако не бъде доказано противното, 
в конкретен случай е налице 
презумпция за опасност от укриване, 
ако е изпълнен един от обективните 
критерии, посочени в параграф 1, букви 
м), н), о) и п).

Държавите членки обаче предвиждат, че 
освен ако не бъде доказано противното, 
в конкретен случай е налице 
презумпция за опасност от укриване, 
ако е изпълнен един от обективните 
критерии, посочени в параграф 1, букви 
м), н) и о).

Or. it

Изменение 438
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 7 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7 Задължение за сътрудничество 7 Задължение за сътрудничество 
от страна на гражданите на трети 
страни

Or. fr

Изменение 439
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за оказване на съдействие Информация и сътрудничество

Or. en

Изменение 440
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за оказване на съдействие Предоставяне на информация

Or. en

Изменение 441
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за оказване на съдействие Сътрудничество
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Or. en

Изменение 442
Малик Азмани, Оливие Шастел, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки налагат на 
гражданите на трети страни 
задължението да оказват съдействие на 
компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане. Това задължение включва 
по-специално следното:

1. Държавите членки налагат на 
гражданите на трети страни 
задължението да оказват съдействие на 
компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане, освен ако гражданинът на 
трета страна не се обоснове, че ще 
напусне без чужда намеса. Това 
задължение включва по-специално 
следното:

Or. en

Изменение 443
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки налагат на 
гражданите на трети страни 
задължението да оказват съдействие на 
компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане. Това задължение включва 
по-специално следното:

1. Държавите членки налагат на 
гражданите на трети страни 
задължението да оказват съдействие на 
компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане, освен ако гражданинът на 
трета страна не се обоснове, че ще 
напусне без чужда намеса. Това 
задължение включва по-специално 
следното:

Or. en
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Изменение 444
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки налагат на 
гражданите на трети страни 
задължението да оказват съдействие 
на компетентните органи на 
държавите членки на всички етапи от 
процедурите за връщане. Това 
задължение включва по-специално 
следното:

1. Държавите членки информират 
гражданите на трети страни по време на 
процеса на връщането за етапите от 
процедурите за връщане на език, който 
те разбират, в сбит, прозрачен, 
понятен и леснодостъпен вид, на ясен 
и разбираем език. Предоставената 
информация включва по-специално 
следното:

Or. en

Изменение 445
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки налагат на 
гражданите на трети страни 
задължението да оказват съдействие 
на компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане. Това задължение включва 
по-специално следното:

1. Държавите членки улесняват 
сътрудничеството между гражданите 
на трети страни и компетентните органи 
на държавите членки на всички етапи от 
процедурите за връщане. Цялата 
информация относно процедурата се 
предоставя на гражданите на трети 
страни на език, който те разбират.

Or. en

Изменение 446
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
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Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки налагат на 
гражданите на трети страни 
задължението да оказват съдействие 
на компетентните органи на 
държавите членки на всички етапи 
от процедурите за връщане. Това 
задължение включва по-специално 
следното:

1. Държавите членки предприемат 
мерки, които улесняват взаимното 
сътрудничество на компетентните 
органи и гражданите на трета 
страна и предоставянето на 
информация.

Or. en

Обосновка

С изменението се признава значението на взаимното предоставяне на информация и 
съдействието по време на процедурата за връщане. В този смисъл то е по-
балансирано от предложението на Комисията, с което на гражданите на трета 
страна се налагат само задължения. Взаимното предоставяне на информация и 
съдействието са от решаващо значение за изграждането на доверие в процеса на 
връщане, като го правят по-ефикасен и по-ефективен, както и могат да се вземат 
предвид специфичните обстоятелства на гражданина на трета страна.

Изменение 447
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) задължението за предоставяне 
на всички елементи, необходими за 
установяване или проверка на 
самоличността;

заличава се

Or. en

Обосновка

Обосновка: този елемент сега е отразен в ново и по-добре балансирано изменение на 
член 7, параграф 2.
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Изменение 448
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод, Анализа Тардино

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължението за предоставяне на 
всички елементи, необходими за 
установяване или проверка на 
самоличността;

а) задължението за предоставяне на 
всички елементи, необходими за 
установяване или проверка на 
самоличността, включително 
възрастта чрез костни или 
стоматологични тестове;

Or. fr

Изменение 449
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължението за предоставяне на 
всички елементи, необходими за 
установяване или проверка на 
самоличността;

а) задължението за предоставяне на 
всички елементи, необходими за 
установяване или проверка на 
самоличността, както и за доказване 
на положените усилия, в случай че 
бъде отправено такова искане;

Or. fr

Изменение 450
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) задължението за предоставяне a) гражданите на трети страни 
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на всички елементи, необходими за 
установяване или проверка на 
самоличността;

да оказват съдействие за предоставяне 
на всички елементи, необходими за 
установяване или проверка на 
самоличността;

Or. en

Изменение 451
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) задължението за предоставяне 
на всички елементи, необходими за 
установяване или проверка на 
самоличността;

a) общ преглед и обяснение на 
отделните етапи на процедурата за 
връщане;

Or. en

Изменение 452
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължението за предоставяне 
на информация за държавите, през 
които е било преминато транзитно;

заличава се

Or. en

Изменение 453
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължението за предоставяне 
на информация за държавите, през 
които е било преминато транзитно;

заличава се

Or. en

Изменение 454
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължението за предоставяне 
на информация за държавите, през 
които е било преминато транзитно;

заличава се

Or. en

Обосновка

Обосновка: този елемент сега е отразен в ново и по-добре балансирано изменение на 
член 7, параграф 2.

Изменение 455
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължението за предоставяне 
на информация за държавите, през 
които е било преминато транзитно;

заличава се

Or. it

Изменение 456
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Мария Грапини

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължението за предоставяне на 
информация за държавите, през които е 
било преминато транзитно;

б) задължението за предоставяне на 
информация за държавите, през които е 
било преминато транзитно и за лицата 
за контакт или насоките;

Or. ro

Изменение 457
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) задължението лицето да 
присъства и да бъде на разположение 
в хода на процедурите;

заличава се

Or. en

Обосновка

Обосновка: този елемент сега е отразен в ново и по-добре балансирано изменение на 
член 7, параграф 2.

Изменение 458
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) задължението лицето да 
присъства и да бъде на разположение 
в хода на процедурите;

заличава се
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Or. en

Изменение 459
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) задължението лицето да 
присъства и да бъде на разположение в 
хода на процедурите;

в) задължението лицето да посочи 
достоверен адрес на компетентните 
органи във формата и в срока, 
определени в националното право, и 
да присъства и да бъде на разположение 
в хода на процедурите;

Or. fr

Изменение 460
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) задължението лицето да 
присъства и да бъде на разположение в 
хода на процедурите;

в) гражданите на трети страни 
да бъдат на разположение в хода на 
процедурите;

Or. en

Изменение 461
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) познаване на последствията 
от неспазването на задължението за 
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връщане след решение за връщане;

Or. en

Изменение 462
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) познаване на 
продължителността на процедурата, 
включително всички срокове, които се 
изисква да бъдат спазвани от 
компетентните органи, в т.ч. 
сроковете за задържане;

Or. en

Изменение 463
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължението за подаване на 
молба до компетентните органи на 
трети страни за издаване на валиден 
документ за пътуване.

заличава се

Or. en

Обосновка

Обосновка: този елемент сега е отразен в ново и по-добре балансирано изменение на 
член 7, параграф 2.

Изменение 464
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Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължението за подаване на 
молба до компетентните органи на 
трети страни за издаване на валиден 
документ за пътуване.

заличава се

Or. en

Изменение 465
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължението за подаване на 
молба до компетентните органи на 
трети страни за издаване на валиден 
документ за пътуване.

заличава се

Or. en

Изменение 466
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължението за подаване на 
молба до компетентните органи на 
трети страни за издаване на валиден 
документ за пътуване.

г) задължението лицето да подаде 
молба до компетентните органи на 
трети страни за издаване на валиден 
документ за пътуване, да предостави 
цялата информация и всички 
изявления, необходими за 
получаването на такъв документ, 
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както и да окаже съдействие на тези 
органи;

Or. fr

Изменение 467
Малик Азмани, Оливие Шастел, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължението за подаване на 
молба до компетентните органи на 
трети страни за издаване на валиден 
документ за пътуване.

г) задължението за подаване на 
молба до компетентните органи на 
трети страни за издаване на валиден 
документ за пътуване и за изпълнение 
на изискванията по отношение на 
неговото или нейното здравословно 
състояние, съгласно изискванията на 
страната на произход;

Or. en

Изменение 468
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължението за подаване на 
молба до компетентните органи на 
трети страни за издаване на валиден 
документ за пътуване.

г) задължението за подаване на 
молба до компетентните органи на 
трети страни за издаване на валиден 
документ за пътуване и за изпълнение 
на изискванията по отношение на 
неговото или нейното здравословно 
състояние, съгласно изискванията на 
страната на произход;

Or. en
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Изменение 469
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ясен преглед на правата и 
задълженията по време на 
процедурата, включително правото 
на ефективни средства за правна 
защита, които позволяват да се 
обжалва или да се иска 
преразглеждане на решенията, 
свързани с връщане или задържане, 
посочени в членове 15 и 18а, както и 
правото на безплатна правна помощ 
и устен превод;

Or. en

Изменение 470
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) д) задълженото лице да се яви 
лично, ако и когато е необходимо, 
пред компетентните национални 
органи и компетентните органи на 
третата страна.

Or. fr

Изменение 471
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква гб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) познаване на резултата от 
решенията за връщане или 
задържане, посочени в членове 15 и 18, 
мотивите за тези решения и 
елементите, взети под внимание за 
целите на тези решения, както и 
сроковете и начина, по който може 
да бъдат оспорени.

Or. en

Изменение 472
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Елементите, посочени в 
параграф 1, буква а), включват 
изявленията на гражданите на 
трети страни и притежаваните от 
тях документи във връзка със 
самоличността, гражданството или 
гражданствата, възрастта, 
държавата или държавите и 
мястото или местата на предишно 
пребиваване, пътните маршрути и 
документите за пътуване.

заличава се

Or. en

Изменение 473
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Елементите, посочени в заличава се
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параграф 1, буква а), включват 
изявленията на гражданите на 
трети страни и притежаваните от 
тях документи във връзка със 
самоличността, гражданството или 
гражданствата, възрастта, 
държавата или държавите и 
мястото или местата на предишно 
пребиваване, пътните маршрути и 
документите за пътуване.

Or. en

Изменение 474
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Елементите, посочени в 
параграф 1, буква а), включват 
изявленията на гражданите на 
трети страни и притежаваните от 
тях документи във връзка със 
самоличността, гражданството или 
гражданствата, възрастта, държавата 
или държавите и мястото или местата на 
предишно пребиваване, пътните 
маршрути и документите за пътуване.

2. (1) Гражданинът на трета 
страна информира компетентните 
органи, доколкото е осведомен и 
според възможностите си, относно 
елементите, необходими за 
установяване или проверка на 
неговата самоличност, включително, 
ако разполага с документи във връзка с 
гражданството или гражданствата, 
възрастта, държавата или държавите и 
мястото или местата на предишно 
пребиваване, пътните маршрути и 
документите за пътуване. 
Гражданинът на трета страна също 
така присъства и е на разположение 
по време на цялата процедура и, 
доколкото е възможно и не 
застрашава неговите или нейните 
права или безопасност, съдейства за 
подаването на молба до 
компетентните органи на трети 
страни за издаване на валиден 
документ за пътуване.

Or. en
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Изменение 475
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод, Анализа Тардино

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Елементите, посочени в 
параграф 1, буква а), включват 
изявленията на гражданите на трети 
страни и притежаваните от тях 
документи във връзка със 
самоличността, гражданството или 
гражданствата, възрастта, държавата 
или държавите и мястото или местата на 
предишно пребиваване, пътните 
маршрути и документите за пътуване.

2. Елементите, посочени в 
параграф 1, буква а), включват 
изявленията на гражданите на трети 
страни и притежаваните от тях 
документи във връзка със 
самоличността, гражданството или 
гражданствата, възрастта и начина за 
проверка на обявената възраст чрез 
костен или стоматологичен тест, 
държавата или държавите и мястото или 
местата на предишно пребиваване, 
пътните маршрути и документите за 
пътуване, и всеки друг елемент, който 
държавите членки сметнат за 
полезен.

Or. fr

Изменение 476
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Елементите, посочени в 
параграф 1, буква а), включват 
изявленията на гражданите на трети 
страни и притежаваните от тях 
документи във връзка със 
самоличността, гражданството или 
гражданствата, възрастта, държавата 
или държавите и мястото или местата на 
предишно пребиваване, пътните 
маршрути и документите за пътуване.

2. Елементите, посочени в 
параграф 1, буква а), включват 
изявленията на гражданите на трети 
страни и притежаваните от тях 
документи във връзка със 
самоличността, мястото и датата на 
раждане, гражданството или 
гражданствата, държавата или 
държавите и мястото или местата на 
предишно пребиваване, пътните 
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маршрути и документите за пътуване, и 
биометричните данни.

Or. fr

Изменение 477
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
гражданите на трети страни за 
последиците от неспазване на 
задължението по параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 478
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Драгош Тудораке, Оливие Шастел, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
гражданите на трети страни за 
последиците от неспазване на 
задължението по параграф 1.

3. Държавите членки уведомяват 
гражданите на трети страни писмено в 
кратка, прозрачна, разбираема и лесно 
достъпна форма, като се използва 
ясен и разбираем език въз основа на 
стандартен модел, който се изготвя 
от Европейската агенция за гранична 
и брегова охрана, и на език, който 
кандидатът разбира. Ако е 
необходимо, тази информация се 
предоставя в допълнение устно и във 
визуализирана форма чрез видео или 
пиктограми и се вземат предвид 
индивидуалните обстоятелства, 
особено за уязвимите лица. Тази 
информация включва най-малко ясен 
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преглед на процедурата за връщане, 
правата и задълженията по време на 
процедурата, последиците от 
неспазване на задължението за връщане 
след решение за връщане и 
контактите на неправителствени и 
международни организации, които 
могат да предоставят съвети, и 
вариантите за устойчиво връщане, 
като например подкрепа и мерки за 
реинтеграция.

Or. en

Обосновка

Така се предвиждат по-точни елементи и формати по отношение на изискваната 
информация, в съответствие и с позициите на ЕП относно предоставянето на 
информация в рамките на общата европейска система за убежище, и съгласно 
постигнатото частично съгласие при тристранните срещи.

Изменение 479
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Хилде Вотманс

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
гражданите на трети страни за 
последиците от неспазване на 
задължението по параграф 1.

3. Държавите членки уведомяват 
гражданите на трети страни за 
последиците от неспазване на 
задължението по параграф 1. За децата 
информацията се предоставя по 
подходящ за деца начин и на език, 
който те разбират, в присъствието 
на служители в областта на 
закрилата на детето или в 
присъствие на настойника.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че висшите интереси на детето винаги са първостепенното 
съображение, следва да се определи настойник за отделените и непридружените 
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деца. Това изменение се основава на наръчника на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права (FRA) „Настойничество за деца, лишени от родителски грижи“, 
стр. 26 и сл.

Изменение 480
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
гражданите на трети страни за 
последиците от неспазване на 
задължението по параграф 1.

3. Държавите членки уведомяват 
гражданите на трети страни за 
последиците от неспазване на 
задължението по параграф 1. 
Държавите членки определят 
условията за предоставянето на тази 
информация.

Or. fr

Изменение 481
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Цялата информация, посочена 
в параграф 1, се предоставя 
своевременно, за да се даде 
възможност на гражданина на трета 
страна да упражни правата, 
гарантирани по силата на 
настоящата директива. 
Информацията се предоставя както в 
устна, така и в писмена форма. В 
случаите на ненавършили пълнолетие 
лица информацията се предоставя по 
подходящ за детето начин от 
подходящо обучен персонал в правото 
на Съюза и международното право в 
областта на правата на човека, 
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както и в правото на Съюза и 
международното право в областта на 
бежанците, а също и с участието на 
членовете на семейството или 
настойника.

Or. en

Изменение 482
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки 
предоставят брошури с обща 
информация, в които се обясняват 
основните елементи на процедурата 
за връщане, разпространявани както 
устно, така и писмено.

Or. en

Изменение 483
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите членки 
предоставят на разположение на 
гражданина на трета страна 
помощта на работещ по случая 
служител, който да му оказва 
съдействие по време на процедурата в 
съответствие с член 14.

Or. en
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Изменение 484
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. В процеса на връщането 
държавите членки предоставят на 
гражданите на трети страни 
възможността да общуват с 
Международната организация по 
миграция (МОМ), както и данните за 
контакт на организации, които 
предоставят правни съвети или 
консултации. Правните съвети и 
консултации следва да се 
предоставят систематично и във 
всички етапи на процедурата, 
включително когато се касае за 
правни средства за защита.

Or. en

Изменение 485
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Държавите членки 
предоставят на гражданите на 
трети страни в процес на връщане 
достъп до здравни грижи и всички 
други социални услуги, от които се 
нуждаят.

Or. en

Изменение 486
Ан-Софи Пелтие
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Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Право на изслушване

Преди приемането на решение за 
връщане, на гражданина на трета 
страна се предоставя правото на 
изслушване, по-специално за да се 
вземе предвид:
a) правомерния или неправомерния 
престой на гражданин на трета 
страна;
б) всички обстоятелства, засягащи 
задължението за издаване на решение 
за връщане съгласно член 8, параграфи 
2, 3, 4, 5;
в) личното и семейното положение;
г) желанието за доброволно напускане 
съгласно член 9;
д) всички други съответни 
подробности, за да се избегне 
нарушаването на основните права, 
по-специално принципа на забрана за 
връщане (non-refoulement), правото на 
семеен живот, както и висшия 
интерес на детето.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да въведе правото на изслушване на гражданина на 
трета страна, спрямо който има решение за връщане, както се признава от Съда на 
ЕС по дело C-249/13, Bouljlida и -82/16, K.A.

Изменение 487
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Глава 2 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН 
ПРЕСТОЙ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
НЕПРАВОМЕРЕН ПРЕСТОЙ

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 488
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН 
ПРЕСТОЙ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
НЕПРАВОМЕРЕН ПРЕСТОЙ

Or. en

Изменение 489
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки издават 
решение за връщане на всеки гражданин 
на трета страна, който е в незаконен 
престой на тяхна територия, без да се 
засягат изключенията, посочени в 
параграфи 2—5.

1. Държавите членки, преди 
издаване на решение за връщане на 
всеки гражданин на трета страна, който 
е в неправомерен престой на тяхна 
територия, без да се засягат 
изключенията, посочени в параграфи 
2—5, винаги проверяват дали 
статутът на лицето би могъл да 
бъде узаконен въз основа на неговите 
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съществуващи връзки с държавата 
членка.

Or. en

Обосновка

Това изменение е неразривно свързано с внесените изменения на съображение 4.

Изменение 490
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки издават 
решение за връщане на всеки гражданин 
на трета страна, който е в незаконен 
престой на тяхна територия, без да се 
засягат изключенията, посочени в 
параграфи 2—5.

1. Държавите членки издават 
решение за връщане и заповед за 
задържане на всеки гражданин на трета 
страна, който е в незаконен престой на 
тяхна територия, без да се засягат 
изключенията, посочени в параграфи 
2—5.

Or. nl

Обосновка

В повечето случаи днес решение за връщане без заповед за задържане остава само на 
хартия. Именно това проваля европейската политика в областта на убежището. 
Това изменение спазва препоръката в съображение 28 да не се възпрепятства 
подготовката на връщане.

Изменение 491
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки издават 
решение за връщане на всеки гражданин 
на трета страна, който е в незаконен 

1. Държавите членки издават 
решение за връщане на всеки гражданин 
на трета страна, който е в неправомерен 
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престой на тяхна територия, без да се 
засягат изключенията, посочени в 
параграфи 2—5.

престой на тяхна територия, без да се 
засягат изключенията, посочени в 
параграфи 2—5.

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 492
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От граждани на трети 
страни, които са в незаконен престой 
на територията на държава членка и 
притежават валидно разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
даващо право на престой, което е 
издадено от друга държава членка, се 
изисква незабавно да отидат на 
територията на тази друга държава 
членка. В случай че засегнатият 
гражданин на трета страна не се 
съобрази с това изискване или когато 
незабавното напускане на гражданина 
на трета страна се налага поради 
основания, свързани с обществения 
ред или националната сигурност, се 
прилага параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 4.
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Изменение 493
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От граждани на трети страни, 
които са в незаконен престой на 
територията на държава членка и 
притежават валидно разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
даващо право на престой, което е 
издадено от друга държава членка, се 
изисква незабавно да отидат на 
територията на тази друга държава 
членка. В случай че засегнатият 
гражданин на трета страна не се 
съобрази с това изискване или когато 
незабавното напускане на гражданина 
на трета страна се налага поради 
основания, свързани с обществения ред 
или националната сигурност, се прилага 
параграф 1.

2. От граждани на трети страни, 
които са в неправомерен престой на 
територията на държава членка и 
притежават валидно разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
даващо право на престой, което е 
издадено от друга държава членка, се 
изисква незабавно да отидат на 
територията на тази друга държава 
членка. В случай че засегнатият 
гражданин на трета страна не се 
съобрази с това изискване или когато 
незабавното напускане на гражданина 
на трета страна се налага поради 
основания, свързани с обществения ред 
или националната сигурност, се прилага 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 494
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение



PE658.738v01-00 240/395 AM\1214327BG.docx

BG

В случай на неспазване на това 
изискване от страна на засегнатия 
гражданин на трета страна се 
прилага параграф 1 и държавата 
членка, която е издала решението за 
връщане, започва консултация в 
съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) 2018/1860.
Когато държавата членка, която е 
издала разрешението за пребиваване 
или друго разрешение, предоставящо 
право на престой, уведомява 
държавата членка, която е издала 
решението за връщане, че поддържа 
това разрешение или друго 
разрешение или когато не вземе 
решение в срока, определен в член 10, 
буква д) от Регламент (ЕС) 2018/1860, 
тази държава членка е длъжна да 
приеме гражданина на трета страна 
на своята територия.

Or. en

Обосновка

Тъй като регламентът само установява правила относно консултациите между 
държавите членки, директивата следва да установи правилото за държавата членка 
за приемане на гражданин на трета страна на нейна територия, което е логично 
следствие от процедурата, започната съгласно Регламент (ЕС) 2018/1860, в 
случаите, когато валидното разрешение за пребиваване или друго разрешение не са 
оттеглени. Тъй като законодателството относно използването на ИС за целите на 
връщането беше публикувано на 28 ноември 2018 г., след предложението на 
Комисията относно връщането, важно е да се направи връзка между двете досиета, 
тъй като и двете засягат въпроса за връщането, като това е необходимо и за целите 
на правната съгласуваност.

Изменение 495
Пиетро Бартоло

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка може да се 
въздържи от издаване на решение за 

3. Държавата членка може да се 
въздържи от издаване на решение за 
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връщане на гражданин на трета страна, 
който е в незаконен престой на нейна 
територия, ако засегнатият гражданин 
на трета страна бъде приет обратно от 
друга държава членка въз основа на 
двустранни споразумения или 
договорености, които са действащи към 
13 януари 2009 г. В този случай 
държавата членка, която е приела 
обратно засегнатия гражданин на 
трета страна, прилага параграф 1.

връщане на гражданин на трета страна, 
който е в незаконен престой на нейна 
територия, ако засегнатият гражданин 
на трета страна бъде приет обратно от 
друга държава членка въз основа на 
споразумения, които са действащи към 
13 януари 2009 г. Решението на 
държавата членка да не пристъпи към 
решение за връщане въз основа на 
двустранно споразумение трябва да 
бъде в писмена форма и да е 
придружено от подходяща обосновка, 
като също така трябва да се вземат 
предвид всички процесуални и 
материални гаранции, предвидени в 
настоящата директива и в 
законодателството на ЕС. Тези 
решения в никакъв случай не трябва 
да възпрепятстват достъпа до 
процедурата за международна 
закрила и правата на детето.

Or. it

Обосновка

Само споразуменията за обратно приемане позволяват демократичен и 
парламентарен контрол; всяко решение за неизпълнение на процедурата за връщане 
трябва да зачита всички процесуални и материални гаранции и да защитава принципа 
за висшия интерес на детето. Изменението е свързано с внесените изменения към 
съображения 16 и 19 относно решенията за връщане и възможностите за тяхното 
използване.

Изменение 496
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка може да се 
въздържи от издаване на решение за 
връщане на гражданин на трета страна, 
който е в незаконен престой на нейна 
територия, ако засегнатият гражданин 

3. Държавата членка може да се 
въздържи от издаване на решение за 
връщане на гражданин на трета страна, 
който е в неправомерен престой на 
нейна територия, ако засегнатият 
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на трета страна бъде приет обратно от 
друга държава членка въз основа на 
двустранни споразумения или 
договорености, които са действащи 
към 13 януари 2009 г. В този случай 
държавата членка, която е приела 
обратно засегнатия гражданин на трета 
страна, прилага параграф 1.

гражданин на трета страна бъде приет 
обратно от друга държава членка въз 
основа на двустранни споразумения или 
договорености, които са действащи 
към 13 януари 2009 г. В този случай 
държавата членка, която е приела 
обратно засегнатия гражданин на трета 
страна, прилага параграф 1.

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 497
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат във 
всеки един момент да вземат решение 
да предоставят на гражданин на 
трета страна, който е в незаконен 
престой на тяхна територия, 
самостоятелно разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
което дава право на престой, поради 
хуманни, хуманитарни или други 
причини. В този случай не се издава 
решение за връщане. В случай че 
решение за връщане вече е издадено, 
то се оттегля или се спира 
изпълнението му за срока на 
валидност на разрешението за 
пребиваване или на друго разрешение, 
с което се дава право на престой.

заличава се

Or. nl



AM\1214327BG.docx 243/395 PE658.738v01-00

BG

Обосновка

Самата процедура за предоставяне на убежище дава достатъчно гаранции, че се 
взема предвид индивидуалното положение на гражданина на трета държава. 
Настоящото изменение е свързано със съображение 28, което вече се отнася до 
индивидуална оценка.

Изменение 498
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат във 
всеки един момент да вземат решение 
да предоставят на гражданин на трета 
страна, който е в незаконен престой на 
тяхна територия, самостоятелно 
разрешение за пребиваване или друго 
разрешение, което дава право на 
престой, поради хуманни, хуманитарни 
или други причини. В този случай не се 
издава решение за връщане. В случай че 
решение за връщане вече е издадено, то 
се оттегля или се спира изпълнението 
му за срока на валидност на 
разрешението за пребиваване или на 
друго разрешение, с което се дава право 
на престой.

4. Държавите членки винаги 
проучват дали биха могли да 
предоставят на лице, гражданин на 
трета страна, който е в неправомерен 
престой на тяхна територия, 
самостоятелно разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
което дава право на престой, поради 
хуманни, хуманитарни, основани на 
правата или други причини. В този 
случай не се издава решение за 
връщане. В случай че решение за 
връщане вече е издадено, то се оттегля 
или се спира изпълнението му за срока 
на валидност на разрешението за 
пребиваване или на друго разрешение, с 
което се дава право на престой.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 4.

Изменение 499
Пиетро Бартоло

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат във 
всеки един момент да вземат решение 
да предоставят на гражданин на трета 
страна, който е в незаконен престой на 
тяхна територия, самостоятелно 
разрешение за пребиваване или друго 
разрешение, което дава право на 
престой, поради хуманни, хуманитарни 
или други причини. В този случай не се 
издава решение за връщане. В случай че 
решение за връщане вече е издадено, то 
се оттегля или се спира изпълнението 
му за срока на валидност на 
разрешението за пребиваване или на 
друго разрешение, с което се дава право 
на престой.

4. Във всички случаи държавите 
членки трябва да обмислят 
възможността да предоставят на 
гражданин на трета страна, който е в 
незаконен престой на тяхна територия, 
самостоятелно разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
което дава право на престой, поради 
хуманни, хуманитарни или други 
причини. В този случай не се издава 
решение за връщане. В случай че 
решение за връщане вече е издадено, то 
се оттегля или се спира изпълнението 
му за срока на валидност на 
разрешението за пребиваване или на 
друго разрешение, с което се дава право 
на престой.

Or. it

Обосновка

Настоящата формулировка оставя достатъчна свобода за държавите членки да 
решават дали да използват разрешението по хуманни и хуманитарни причини. 
Изменението е свързано с промените в съображение 19 относно решението поради 
други причини.

Изменение 500
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат във 
всеки един момент да вземат решение 
да предоставят на гражданин на трета 
страна, който е в незаконен престой на 
тяхна територия, самостоятелно 
разрешение за пребиваване или друго 
разрешение, което дава право на 
престой, поради хуманни, хуманитарни 
или други причини. В този случай не се 

4. Държавите членки могат във 
всеки един момент да вземат решение 
да предоставят на гражданин на трета 
страна, който е в неправомерен престой 
на тяхна територия, самостоятелно 
разрешение за пребиваване или друго 
разрешение, което дава право на 
престой, поради хуманни, хуманитарни 
или други причини. В този случай не се 
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издава решение за връщане. В случай че 
решение за връщане вече е издадено, то 
се оттегля или се спира изпълнението 
му за срока на валидност на 
разрешението за пребиваване или на 
друго разрешение, с което се дава право 
на престой.

издава решение за връщане. В случай че 
решение за връщане вече е издадено, то 
се оттегля или се спира изпълнението 
му за срока на валидност на 
разрешението за пребиваване или на 
друго разрешение, с което се дава право 
на престой.

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 501
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако по отношение на гражданин 
на трета страна, който е в незаконен 
престой на територията на държава 
членка, е образувана процедура за 
подновяване на разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
предоставящо право на престой, 
държавата членка разглежда 
възможността да се въздържи от 
издаване на решение за връщане до 
приключване на процедурата.

5. Ако по отношение на гражданин 
на трета страна, който е в незаконен 
престой на територията на държава 
членка, е образувана процедура за 
подновяване на разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
предоставящо право на престой, 
решение за връщане прекратява тази 
процедура.

Or. nl

Обосновка

Следва да се избягва смесването на различни процедури с цел подкопаване на 
политиката в областта на убежището. Това изменение е необходимо за постигане на 
целта, посочена в съображение 3.
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Изменение 502
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако по отношение на гражданин 
на трета страна, който е в незаконен 
престой на територията на държава 
членка, е образувана процедура за 
подновяване на разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
предоставящо право на престой, 
държавата членка разглежда 
възможността да се въздържи от 
издаване на решение за връщане до 
приключване на процедурата.

5. Ако по отношение на гражданин 
на трета страна, който е в неправомерен 
престой на територията на държава 
членка, е образувана процедура за 
подновяване на разрешение за 
пребиваване или друго разрешение, 
предоставящо право на престой, 
държавата членка разглежда 
възможността да се въздържи от 
издаване на решение за връщане до 
приключване на процедурата.

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 503
Изабел Сантуш

Предложение за директива
Член 8.º – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки издават решение 
за връщане незабавно след 
приемането на решение за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна, 
включително решение, с което се 
отказва предоставянето на 
гражданин на трета страна на 

заличава се
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статут на бежанец или статут на 
лице, ползващо субсидиарна закрила, в 
съответствие с Регламент (ЕС) …/… 
[Регламент относно условията, на 
които трябва да отговарят 
търсещите убежище].

Or. pt

Изменение 504
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки издават решение 
за връщане незабавно след 
приемането на решение за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна, 
включително решение, с което се 
отказва предоставянето на 
гражданин на трета страна на 
статут на бежанец или статут на 
лице, ползващо субсидиарна закрила, в 
съответствие с Регламент (ЕС) …/… 
[Регламент относно условията, на 
които трябва да отговарят 
търсещите убежище].

заличава се

Or. en

Изменение 505
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки издават решение за 
връщане незабавно след приемането 
на решение за прекратяване на 

Държавите членки издават решение за 
връщане, както е предвидено в 
националното им законодателство:
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законния престой на гражданин на 
трета страна, включително решение, 
с което се отказва предоставянето на 
гражданин на трета страна на 
статут на бежанец или статут на 
лице, ползващо субсидиарна закрила, в 
съответствие с Регламент (ЕС) …/… 
[Регламент относно условията, на 
които трябва да отговарят 
търсещите убежище].

Or. en

Изменение 506
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки издават решение за 
връщане незабавно след приемането на 
решение за прекратяване на законния 
престой на гражданин на трета страна, 
включително решение, с което се 
отказва предоставянето на 
гражданин на трета страна на 
статут на бежанец или статут на 
лице, ползващо субсидиарна закрила, в 
съответствие с Регламент (ЕС) …/… 
[Регламент относно условията, на 
които трябва да отговарят 
търсещите убежище].

Държавите членки може да издадат 
решение за връщане незабавно след 
приемането на решение за прекратяване 
на законния престой на гражданин на 
трета страна.

Or. en

Изменение 507
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Михал Шимечка, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки издават решение за 
връщане незабавно след приемането на 
решение за прекратяване на законния 
престой на гражданин на трета страна, 
включително решение, с което се 
отказва предоставянето на гражданин на 
трета страна на статут на бежанец или 
статут на лице, ползващо субсидиарна 
закрила, в съответствие с Регламент 
(ЕС) …/… [Регламент относно 
условията, на които трябва да отговарят 
търсещите убежище].

Държавите членки издават решение за 
връщане незабавно след приемането на 
решение за прекратяване на законния 
престой на гражданин на трета страна, 
включително решение, с което се 
отказва предоставянето на гражданин на 
трета страна на статут на бежанец или 
статут на лице, ползващо субсидиарна 
закрила, в съответствие с Регламент 
(ЕС) …/… [Регламент относно 
условията, на които трябва да отговарят 
търсещите убежище], само когато в 
рамките на процедурата за 
предоставяне на убежище е направена 
индивидуална оценка при отчитане 
на пълния обхват на принципа на 
забрана за връщане съгласно 
европейското и международното 
право.

Or. en

Обосновка

Издаването на решение за връщане веднага след или заедно с решението за 
прекратяване на законния престой следва да бъде възможно за държавите членки, но 
не и задължително, тъй като в някои случаи индивидуалните обстоятелства може да 
изискват това да не се прави. Освен това не всички държави членки извършват пълна 
оценка на аспекта, свързан със забраната на връщането, съгласно съдебната 
практика в областта на връщането, в рамките на процедурата за предоставяне на 
убежище или при вземането на решение за отхвърляне или прекратяване на законния 
престой. Такова незабавно издаване на решения за връщане не следва да осуети също 
така възможните усилия за подаване на жалба или правото да останат на 
територията на държавата докато продължава това обжалване.

Изменение 508
Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки издават решение за 
връщане незабавно след приемането на 

Държавите членки издават решение за 
връщане незабавно след приемането на 
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решение за прекратяване на законния 
престой на гражданин на трета страна, 
включително решение, с което се 
отказва предоставянето на гражданин на 
трета страна на статут на бежанец или 
статут на лице, ползващо субсидиарна 
закрила, в съответствие с Регламент 
(ЕС) …/… [Регламент относно 
условията, на които трябва да отговарят 
търсещите убежище].

решение за прекратяване на законния 
престой на гражданин на трета страна, 
включително решение, с което се 
отказва предоставянето на гражданин на 
трета страна на статут на бежанец или 
статут на лице, ползващо субсидиарна 
закрила, в съответствие с Регламент 
(ЕС) …/… [Регламент относно 
условията, на които трябва да отговарят 
търсещите убежище], за да се 
гарантират безпроблемни процедури, 
които са в интерес и на връщаните 
лица.

Or. en

Изменение 509
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки издават решение за 
връщане незабавно след приемането на 
решение за прекратяване на законния 
престой на гражданин на трета страна, 
включително решение, с което се 
отказва предоставянето на гражданин на 
трета страна на статут на бежанец или 
статут на лице, ползващо субсидиарна 
закрила, в съответствие с Регламент 
(ЕС) …/… [Регламент относно 
условията, на които трябва да отговарят 
търсещите убежище].

Държавите членки издават решение за 
връщане едновременно или незабавно 
след приемането на решение за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна, 
включително решение, с което се 
отказва предоставянето на гражданин на 
трета страна на статут на бежанец или 
статут на лице, ползващо субсидиарна 
закрила, в съответствие с Регламент 
(ЕС) …/… [Регламент относно 
условията, на които трябва да отговарят 
търсещите убежище].

Or. fr

Изменение 510
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в един и същи акт с решението 
за прекратяване или отказ на 
законния престой на гражданин на 
трета страна, включително решение, 
с което се отказва предоставянето на 
гражданин на трета страна на 
статут на бежанец или статут на 
лице, ползващо субсидиарна закрила, в 
съответствие с Регламент (ЕС) …/… 
[Регламент относно условията, на 
които трябва да отговарят 
търсещите убежище], или

Or. en

Изменение 511
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заедно със или без излишно 
забавяне след приемането на решение 
за прекратяване или отказ на на 
законния престой на гражданин на 
трета страна, включително решение, 
с което се отказва предоставянето на 
гражданин на трета страна на 
статут на бежанец или статут на 
лице, ползващо субсидиарна закрила, в 
съответствие с Регламент (ЕС) …/… 
[Регламент относно условията, на 
които трябва да отговарят 
търсещите убежище].

Or. en

Изменение 512
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не препятства 
държавите членки да приемат решение 
за връщане заедно с решение за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна, решение за 
извеждане и/или забрана за влизане в 
рамките на едно административно или 
съдебно решение или акт, съгласно 
националното им законодателство.

Настоящата директива не препятства 
държавите членки да приемат решение 
за връщане заедно с решение за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна, решение за 
извеждане и/или забрана за влизане в 
рамките на едно административно или 
съдебно решение или акт, съгласно 
националното им законодателство, без 
да се засягат процедурните гаранции, 
предвидени в глава III и в други 
приложими разпоредби на правото на 
Съюза и на националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 513
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не препятства 
държавите членки да приемат 
решение за връщане заедно с решение 
за прекратяване на законния престой 
на гражданин на трета страна, 
решение за извеждане и/или забрана 
за влизане в рамките на едно 
административно или съдебно 
решение или акт, съгласно 
националното им законодателство.

Настоящата директива не засяга при 
никакви обстоятелства правата, 
залегнали в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
като се намаляват нивата на 
ефективна съдебна защита и 
достъпът до нея в сравнение с тези, 
които съгласно националното 
законодателство се предоставят на 
собствените им граждани.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
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изменения в член 16.

Изменение 514
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа и втора алинея не засягат 
гаранциите по глава III и по други 
приложими разпоредби на съюзното и 
националното право.

заличава се

Or. en

Изменение 515
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа и втора алинея не засягат 
гаранциите по глава III и по други 
приложими разпоредби на съюзното и 
националното право.

заличава се

Or. en

Изменение 516
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите членки могат да 
признаят всяко решение за връщане, 
издадено в съответствие с параграф 1 
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от компетентните органи на други 
държави членки, съгласно Директива 
2001/40/ЕО на Съвета. В такъв случай 
връщането се извършва в 
съответствие с приложимото 
законодателство на държавата 
членка, която изпълнява процедурата 
за връщане.

Or. fr

Изменение 517
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. 8. При необходимост 
държавите членки си сътрудничат 
чрез определените точки за контакт, 
за да улеснят изпълнението на 
решенията за връщане. По-специално 
държавите членки могат да си 
сътрудничат посредством 
разрешаване на транзитно 
преминаване през територията на 
друга държава членка за целите на 
спазването на решение за връщане 
или получаване на документи за 
пътуване. Редът и условията на това 
сътрудничество могат да бъдат 
определени в двустранни или 
многостранни договорености или 
споразумения и могат да включват 
условията за придружаването, 
сроковете за отговор и свързаните 
разходи.

Or. fr

Изменение 518
Ан-Софи Пелтие
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
с продължителност до тридесет дни, 
без да се засягат изключенията, 
посочени в параграфи 2 и 4. 
Държавите членки могат да 
предвидят в националното си 
законодателство, че подобен срок се 
предоставя единствено след подаване 
на молба от засегнатия гражданин на 
трета страна. В този случай 
държавите членки уведомяват 
засегнатите граждани на трети 
страни относно възможността да 
подадат подобна молба.

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
с продължителност до шест месеца, без 
да се засягат изключенията, посочени в 
параграфи 2 и 4.

Or. en

Изменение 519
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
от тридесет дни, без да се засягат 
изключенията, посочени в параграфи 2 
и 4. Държавите членки могат да 
предвидят в националното си 
законодателство, че подобен срок се 
предоставя единствено след подаване на 
молба от засегнатия гражданин на трета 
страна. В този случай държавите членки 
уведомяват засегнатите граждани на 
трети страни относно възможността да 
подадат подобна молба.

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
от тридесет дни, без да се засягат 
изключенията, посочени в параграфи 2 
и 4. Държавите членки могат да 
предвидят в националното си 
законодателство, че подобен срок се 
предоставя единствено след подаване на 
молба от засегнатия гражданин на трета 
страна. В този случай държавите членки 
уведомяват своевременно засегнатите 
граждани на трети страни относно 
възможността да подадат подобна 
молба, както и относно програмите 
за доброволно връщане на език, който 
незаконно пребиваващите граждани 
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на трети страни разбират, за да им 
се даде възможност да упражнят 
правата, предвидени в настоящата 
директива.

Or. it

Изменение 520
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
с продължителност до тридесет дни, без 
да се засягат изключенията, посочени в 
параграфи 2 и 4. Държавите членки 
могат да предвидят в националното си 
законодателство, че подобен срок се 
предоставя единствено след подаване на 
молба от засегнатия гражданин на трета 
страна. В този случай държавите членки 
уведомяват засегнатите граждани на 
трети страни относно възможността да 
подадат подобна молба.

В решението за връщане на държавите 
членки за всеки отделен случай се 
предвижда подходящ срок за 
доброволно напускане с 
продължителност от максимум 
тридесет дни, без да се засягат 
изключенията, посочени в параграфи 2 
и 4. Държавите членки могат да 
предвидят в националното си 
законодателство, че подобен срок се 
предоставя единствено след подаване на 
молба от засегнатия гражданин на трета 
страна. В този случай държавите членки 
уведомяват засегнатите граждани на 
трети страни относно възможността да 
подадат подобна молба.

Or. en

Обосновка

На държавите членки следва да е разрешено да оценяват за всеки отделен случай 
подходящия брой дни за всяко решение за връщане. По този въпрос текстът не беше 
достатъчно ясен. Освен това максимумът от 30 дни е от решаващо значение за 
гарантиране на ефективно връщане.

Изменение 521
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
с продължителност до тридесет дни, 
без да се засягат изключенията, 
посочени в параграфи 2 и 4. Държавите 
членки могат да предвидят в 
националното си законодателство, че 
подобен срок се предоставя 
единствено след подаване на молба от 
засегнатия гражданин на трета 
страна. В този случай държавите 
членки уведомяват засегнатите 
граждани на трети страни относно 
възможността да подадат подобна 
молба.

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
от тридесет дни, без да се засягат 
изключенията, посочени в параграфи 2 
и 4. По принцип държавите членки 
предоставят подобен срок, без да се 
изисква гражданинът на трета 
страна да подава молба. Държавите 
членки уведомяват гражданите на 
трети страни относно този срок за 
доброволно напускане.

Or. en

Обосновка

Тъй като доброволното напускане е най-ефективният (от гледна точка на разходите) 
вариант, както се подчертава от различни доклади и от оценката на въздействието, 
изготвена от ЕП, следва винаги да му се дава пълна възможност и приоритет, а не да 
се ограничава. Прилагането на 30-дневна продължителност като стандартна ще 
позволи яснота и ще даде действителна възможност за реализиране на доброволно 
напускане, тъй като това често е продължителен процес на вземане на решения и 
уреждане на практическите особености. Освен това, за оптимално улесняване на 
доброволното напускане, срокът от 30 дни следва да се предоставя по принцип, а не 
единствено след като гражданинът на трета страна е подал молба за това. Така ще 
се ограничи и тежестта върху държавите членки, тъй като няма да бъде необходимо 
да се въвежда отделна процедура за внасяне на молби.

Изменение 522
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 

При изключителни обстоятелства в 
решението за връщане се предвижда 
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с продължителност до тридесет дни, без 
да се засягат изключенията, посочени 
в параграфи 2 и 4. Държавите членки 
могат да предвидят в националното си 
законодателство, че подобен срок се 
предоставя единствено след подаване на 
молба от засегнатия гражданин на трета 
страна. В този случай държавите членки 
уведомяват засегнатите граждани на 
трети страни относно възможността да 
подадат подобна молба.

подходящ срок за доброволно напускане 
с продължителност до тридесет 
дни. Държавите членки могат да 
предвидят в националното си 
законодателство, че подобен срок се 
предоставя единствено след подаване на 
молба от засегнатия гражданин на трета 
страна. В този случай държавите членки 
уведомяват засегнатите граждани на 
трети страни относно възможността да 
подадат подобна молба.

Or. nl

Изменение 523
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
с продължителност до тридесет дни, 
без да се засягат изключенията, 
посочени в параграфи 2 и 4. Държавите 
членки могат да предвидят в 
националното си законодателство, че 
подобен срок се предоставя единствено 
след подаване на молба от засегнатия 
гражданин на трета страна. В този 
случай държавите членки уведомяват 
засегнатите граждани на трети страни 
относно възможността да подадат 
подобна молба.

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
от тридесет дни, без да се засягат 
изключенията, посочени в параграфи 2 
и 4. Държавите членки могат да 
предвидят в националното си 
законодателство, че подобен срок се 
предоставя единствено след подаване на 
молба от засегнатия гражданин на трета 
страна. В този случай държавите членки 
уведомяват засегнатите граждани на 
трети страни относно възможността да 
подадат подобна молба.

Or. en

Изменение 524
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът, предвиден в първа алинея, не 
изключва възможността за по-ранно 
напускане на засегнатите граждани 
на трети страни.

заличава се

Or. en

Изменение 525
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продължителността на срока за 
доброволно напускане се определя при 
надлежно отчитане на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай, като се вземат под внимание 
по-конкретно перспективите за 
връщане.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Политиката за предоставяне на убежище изисква опростени, ясни процедури, в които 
равните права са от първостепенно значение.

Изменение 526
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продължителността на срока за 
доброволно напускане се определя при 
надлежно отчитане на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай, като се вземат под внимание 

заличава се
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по-конкретно перспективите за 
връщане.

Or. en

Обосновка

Въпреки че определянето според конкретния случай със сигурност е от ключово 
значение, това не е необходимо като общо правило, тъй като по принцип винаги 
следва да се предоставя срок от 30 дни. Когато по изключение се прилагат по-кратки 
срокове, съгласно посоченото в изменението на член 9, параграф 4 по-долу, 
действително следва да се направи индивидуална оценка.

Изменение 527
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продължителността на срока за 
доброволно напускане се определя при 
надлежно отчитане на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай, като се вземат под внимание 
по-конкретно перспективите за 
връщане.

заличава се

Or. en

Изменение 528
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продължителността на срока за 
доброволно напускане се определя при 
надлежно отчитане на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен случай, 
като се вземат под внимание по-
конкретно перспективите за 

Продължителността на срока за 
доброволно напускане се определя при 
надлежно отчитане на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен случай.
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връщане.

Or. fr

Изменение 529
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При необходимост държавите 
членки удължават срока за 
доброволно напускане с достатъчен 
период, като вземат предвид 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай, като например 
продължителност на престоя, 
наличието на посещаващи училище 
деца и наличието на други семейни и 
социални връзки.

заличава се

Or. nl

Обосновка

За децата е от полза да възобновят възможно най-бързо образованието си в тяхната 
държава по произход, в техните културни традиции и на майчиния им език. 
Процедурата следва да бъде толкова кратка, че по време на нея да не се развиват по-
нататъшни семейни и социални връзки, с оглед посочване на тези връзки за прилагане 
на постоянно пребиваване след отхвърляне. С настоящото изменение се премахва 
възможността за удължаване поради причини, противоречащи на целта, посочена в 
съображение 3.

Изменение 530
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При необходимост държавите 
членки удължават срока за доброволно 

2. При необходимост държавите 
членки удължават срока за доброволно 
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напускане с достатъчен период, като 
вземат предвид конкретните 
обстоятелства във всеки отделен случай, 
като например продължителност на 
престоя, наличието на посещаващи 
училище деца и наличието на други 
семейни и социални връзки.

напускане с достатъчен период, като 
вземат предвид конкретните 
обстоятелства във всеки отделен случай, 
като например продължителност на 
престоя, наличието на посещаващи 
училище деца, наличието на други 
семейни и социални връзки, 
заболявания и хоспитализация.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 531
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През цялата продължителност на 
срока за доброволно напускане могат да 
бъдат наложени някои изисквания с 
оглед избягване на опасността от 
укриване, като редовно явяване пред 
органите, внасяне на подходяща 
парична гаранция, предоставяне на 
документи или задължение за престой 
на определено място.

3. През цялата продължителност на 
срока за доброволно напускане могат да 
бъдат наложени някои изисквания с 
оглед избягване на опасността от 
укриване, като редовно явяване пред 
органите, внасяне на подходяща 
парична гаранция, която е устойчива 
за гражданите на трети страни, 
предоставяне на документи или 
задължение за престой на определено 
място.

Or. en

Изменение 532
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки не 
предоставят срок за доброволно 
напускане в следните случаи:

заличава се

a) когато съществува опасност от 
укриване, определена в съответствие 
с член 6;
б) когато молбата за законен престой 
е отхвърлена като явно 
неоснователна или измамна;
в) когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност 
за обществения ред, обществената 
сигурност или националната 
сигурност.

Or. en

Изменение 533
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки не 
предоставят срок за доброволно 
напускане в следните случаи:

4. По изключение може да се 
определи по-кратък срок за 
доброволно напускане, който е не по-
малък от 15 дни, след индивидуална 
оценка на перспективата за връщане. 
Срок от по-малко от 15 дни може да 
бъде предоставен само ако при 
индивидуална оценка е било 
установено, че са приложими 
следните случаи:

Or. en

Изменение 534
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки не 
предоставят срок за доброволно 
напускане в следните случаи:

4. Държавите членки може да 
предоставят срок за доброволно 
напускане не по-малък от седем дни и 
по изключение да се въздържат от 
предоставяне на срок за доброволно 
напускане в следните случаи:

Or. en

Изменение 535
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато съществува опасност от 
укриване, определена в съответствие 
с член 6;

a) в случай на очевидна проява на 
неизпълнение на прилаганите 
съгласно директивата мерки, 
свързани с връщането, или 
неизпълнение на мярка, насочена към 
предотвратяване на опасността от 
укриване.

Or. en

Изменение 536
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато молбата за законен 
престой е отхвърлена като явно 
неоснователна или измамна;

заличава се
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Or. en

Изменение 537
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато молбата за законен 
престой е отхвърлена като явно 
неоснователна или измамна;

б) когато молбата за законен 
престой е отхвърлена като измамна;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 9, параграф 4 относно по-кратките срокове за доброволно 
напускане. Заличаването на варианта „явно неоснователна“ е необходимо, тъй като 
във връзка с предложенията за Регламента за процедурите за убежище това може да 
обхване всички търсещи убежище лица от „безопасни“ трети страни/ страни на 
произход, като следователно ще изключи потенциално големи групи лица, търсещи 
убежище, от възможността за доброволно напускане.

Изменение 538
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

в) когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност 
или е бил осъден за престъпление, 
наказуемо с лишаване от свобода за 
максимален срок не по-малко от три 
години.

Or. en
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Обосновка

Добавянето на това изречение изяснява, че за целите на настоящата директива също 
и при престъпно деяние с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от три 
години следва да има последствия за решението за връщане, което се прилага за това 
лице. Същото се отнася и за други части на настоящата директива, където се 
използва това изречение.

Изменение 539
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

в) когато засегнатият гражданин на 
трета страна представлява 
действителна и реална опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

Or. en

Изменение 540
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) при отхвърляне на 
разглеждането на молба за 
международна закрила в случаите, 
посочени в член 39, параграф 1, букви 
в), г) или е) от Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] или при 
отхвърляне на молба за 
международна закрила след ускорена 
процедура по разглеждане в случаите, 
посочени в член 40, параграфи 1б, 1в 
или 1г от Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 



AM\1214327BG.docx 267/395 PE658.738v01-00

BG

предоставяне на убежище].

Or. en

Обосновка

Тъй като Директивата за връщането е частично свързана с Регламента относно 
процедурата за предоставяне на убежище (РПУ), Директивата за връщането следва 
да бъде приведена в съответствие с позицията на Парламента относно РПУ. Поради 
това в настоящата директива добавяме необходимите връзки към член 39 от РПУ 
относно мълчаливото оттегляне на молби и член 40 от РПУ относно ускорената 
процедура по разглеждане.

Изменение 541
Моника Холмайер, Лена Дюпон

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) това следва да се прилага 
особено за граждани на трети 
страни, извършили престъпления в 
няколко държави членки или 
престъпления, свързани с тероризъм 
или тежко престъпление.

Or. en

Изменение 542
Моника Холмайер, Лена Дюпон

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) това следва да бъде приложимо 
и по отношение на граждани на 
трети страни, които са осъдени за 
измама с помощи чрез използване на 
множество самоличности.

Or. en
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Изменение 543
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Беата Кемпа, Патрик Яки

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. 5 Ако решение за връщане 
определя краен срок за доброволно 
напускане и при условие, че 
гражданинът на трета държава, за 
когото се отнася това решение, не 
представлява заплаха за обществения 
ред или обществената сигурност, или 
за националната сигурност на 
държавите членки, той може в 
рамките на този срок и с 
единствената цел за изпълнение на 
това решение да премине транзитно 
през територията на държава 
членка, различна от тази, която е 
издала решението.
Държавите членки може да изискват 
такова транзитно преминаване да 
подлежи на тяхно предварително 
съгласие.
Държавите членки уведомяват 
Комисията и се уведомяват помежду 
си за въвеждането или оттеглянето 
на задължението за получаване на 
тяхното предварително съгласие за 
транзитно преминаване на 
гражданин на трета държава през 
техните територии.

Or. pl

Изменение 544
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
решават да не предоставят срок за 
доброволно напускане, когато 
засегнатият гражданин на трета 
страна представлява действителна и 
реална опасност за обществената 
или националната сигурност.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения на член 9, параграф 4.

Изменение 545
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Беата Кемпа, Патрик Яки

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. 5. Ако гражданин на трета 
страна се намира на територията на 
държава членка:
a) по отношение на когото е издадено 
решение за връщане от друга държава 
членка без срок за доброволно 
напускане,
б) който, въпреки че за него е издадено 
решение за връщане от друга държава 
членка, което определя краен срок за 
доброволно напускане, не е получил 
съгласие за транзитно преминаване 
през територията на тази държава 
членка, ако такова съгласие се 
изисква,
в) който се счита за заплаха за 
обществения ред или обществената 
сигурност, или за националната 
сигурност на тази държава членка,
тогава тази държава членка може 
или да приложи процедурата, 
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предвидена в Директива 2001/40/ЕО на 
Съвета, или да върне съответния 
гражданин на трета държава на 
държавата членка, издала 
решението.

Or. pl

Изменение 546
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки 
предприемат всички необходими 
мерки, за да изпълнят принудително 
решението за връщане, ако не е бил 
предоставен срок за доброволно 
напускане съгласно член 9, параграф 4 
или ако задължението за връщане не е 
било изпълнено в рамките на 
предоставения съгласно член 9 срок за 
доброволно напускане. Тези мерки 
включват всички мерки, необходими 
за потвърждаването на 
самоличността на гражданите на 
трети страни в незаконен престой, 
които не притежават валиден 
документ за пътуване, и за 
получаването на такъв документ.

заличава се

Or. en

Изменение 547
София ин 'т Велд, Малик Азмани, Ян-Кристоф Йотен

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предприемат 1. Държавите членки предприемат 
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всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен срок 
за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 
изпълнено в рамките на предоставения 
съгласно член 9 срок за доброволно 
напускане. Тези мерки включват всички 
мерки, необходими за потвърждаването 
на самоличността на гражданите на 
трети страни в незаконен престой, които 
не притежават валиден документ за 
пътуване, и за получаването на такъв 
документ.

всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен срок 
за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 
изпълнено в рамките на предоставения 
съгласно член 9 срок за доброволно 
напускане. Тези мерки включват всички 
мерки, необходими за потвърждаването 
на самоличността на гражданите на 
трети страни в незаконен престой, които 
не притежават валиден документ за 
пътуване, и за получаването на такъв 
документ. Държавите членки също 
така засилват сътрудничеството, 
включително посредством обмен на 
информация и прилагане на 
Директива 2001/40/ЕО относно 
взаимното признаване на решения за 
експулсиране на граждани на трети 
страни, в съответствие с 
механизмите за защита на основните 
свободи.

Or. en

Изменение 548
Моника Холмайер, Лена Дюпон

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен срок 
за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 
изпълнено в рамките на предоставения 
съгласно член 9 срок за доброволно 
напускане. Тези мерки включват всички 
мерки, необходими за потвърждаването 
на самоличността на гражданите на 

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен срок 
за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 
изпълнено в рамките на предоставения 
съгласно член 9 срок за доброволно 
напускане. Приоритет се дава на тези 
граждани на трети страни, които са 
осъдени за тежки и повторни 
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трети страни в незаконен престой, които 
не притежават валиден документ за 
пътуване, и за получаването на такъв 
документ.

престъпления, по-специално за 
тероризъм. Тези мерки включват 
всички мерки, необходими за 
потвърждаването на самоличността на 
гражданите на трети страни в незаконен 
престой, които не притежават валиден 
документ за пътуване, и за получаването 
на такъв документ.

Or. en

Изменение 549
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен срок 
за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 
изпълнено в рамките на предоставения 
съгласно член 9 срок за доброволно 
напускане. Тези мерки включват всички 
мерки, необходими за потвърждаването 
на самоличността на гражданите на 
трети страни в незаконен престой, които 
не притежават валиден документ за 
пътуване, и за получаването на такъв 
документ.

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен срок 
за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 
изпълнено в рамките на предоставения 
съгласно член 9 срок за доброволно 
напускане. Тези мерки включват всички 
мерки, необходими за потвърждаването 
на самоличността на гражданите на 
трети страни в незаконен престой, които 
не притежават валиден документ за 
пътуване, и за получаването на такъв 
документ, по-специално санкциите, 
определени в националното право, 
когато такива са предвидени от 
държавите членки
.

Or. fr

Изменение 550
Том Вандендрисе
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен 
срок за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 
изпълнено в рамките на 
предоставения съгласно член 9 срок за 
доброволно напускане. Тези мерки 
включват всички мерки, необходими за 
потвърждаването на самоличността на 
гражданите на трети страни в незаконен 
престой, които не притежават валиден 
документ за пътуване, и за получаването 
на такъв документ.

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане. Тези мерки включват всички 
мерки, необходими за задържането на 
гражданите на трети страни в 
незаконен престой и за 
потвърждаването на самоличността на 
гражданите на трети страни в незаконен 
престой, които не притежават валиден 
документ за пътуване, и за получаването 
на такъв документ.

Or. nl

Обосновка

Принудителното връщане е необходим компонент на ефективната система за 
предоставяне на убежище. Срок за доброволно напускане се взема под внимание само 
при извънредни обстоятелства.

Изменение 551
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен срок 
за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен срок 
за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 
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изпълнено в рамките на предоставения 
съгласно член 9 срок за доброволно 
напускане. Тези мерки включват всички 
мерки, необходими за потвърждаването 
на самоличността на гражданите на 
трети страни в незаконен престой, 
които не притежават валиден документ 
за пътуване, и за получаването на такъв 
документ.

изпълнено в рамките на предоставения 
съгласно член 9 срок за доброволно 
напускане. Тези мерки включват всички 
мерки, необходими за потвърждаването 
на самоличността на гражданите на 
трети страни в неправомерен престой, 
които не притежават валиден документ 
за пътуване, и за получаването на такъв 
документ.

Or. en

Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 552
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Без да се засягат другите 
случаи, предвидени в правото на 
Съюза и в международното право, за 
които не е разрешено извеждане на 
гражданин на трета страна, и в 
допълнение към случаите, попадащи в 
обхвата на субсидиарната закрила, се 
забранява решение за връщане и 
извеждане на гражданин на трета 
страна в трета страна или на 
територия, засегната от 
ограничителни мерки, предприети от 
Европейския съюз съгласно член 215 
от ДФЕС или дял V, глава 2 от ДЕС, 
както и от ограничителни мерки, 
приети от Съвета за сигурност на 
Обединените нации, действащи 
съгласно глава VII от Хартата на 
Обединените нации, без изключение.
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Or. en

Изменение 553
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавата членка е 
предоставила срок за доброволно 
напускане съгласно член 9, решението 
за връщане може да се изпълни 
принудително само след изтичане на 
срока, освен ако по време на този срок 
не възникне опасност по смисъла на 
член 9, параграф 4.

2. Ако държавата членка е 
предоставила срок за доброволно 
напускане съгласно член 9, решението 
за връщане може да се изпълни 
принудително само след изтичане на 
срока, освен ако по време на този срок 
не възникне опасност по смисъла на 
член 9, параграф 4а.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения в параграф 4а от член 9.

Изменение 554
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
приемат отделно административно 
или съдебно решение или акт за 
постановяване на извеждането.

3. В решението за връщане 
държавите членки следва също така да 
постановят извеждане.

Or. nl

Обосновка

Това води до административно опростяване и по-ясно и по-справедливо правно 
положение за всички граждани на трети държави. Това изменение е необходимо за 
постигане на ефективна политика на връщане, както е посочено в съображение 3.
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Изменение 555
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато държава членка 
използва — като крайно средство — 
принудителни мерки, за да изведе 
гражданин на трета страна, който се 
противопоставя на извеждането, 
тези мерки трябва да са 
пропорционални и да не превишават 
разумната употреба на сила. Те се 
изпълняват съгласно националното 
законодателство в съответствие с 
основните права и като се зачитат 
надлежно достойнството и физическата 
неприкосновеност на засегнатия 
гражданин на трета страна.

4. Държавите членки никога не 
използват принудителни мерки, за да 
изведат гражданин на трета страна. 
Държавите членки винаги спазват 
основните права и като се зачитат 
надлежно достойнството и физическата 
неприкосновеност на засегнатия 
гражданин на трета страна.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 40.

Изменение 556
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато държава членка използва 
— като крайно средство — 
принудителни мерки, за да изведе 
гражданин на трета страна, който се 
противопоставя на извеждането, тези 
мерки трябва да са пропорционални и да 
не превишават разумната употреба на 
сила. Те се изпълняват съгласно 

4. Когато държава членка използва 
принудителни мерки, за да изведе 
гражданин на трета страна, който се 
противопоставя на извеждането, тези 
мерки трябва да са пропорционални и да 
не превишават разумната употреба на 
сила. Те се изпълняват съгласно 
националното законодателство в 
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националното законодателство в 
съответствие с основните права и като 
се зачитат надлежно достойнството и 
физическата неприкосновеност на 
засегнатия гражданин на трета страна.

съответствие с основните права и като 
се зачитат надлежно достойнството и 
физическата неприкосновеност на 
засегнатия гражданин на трета страна.

Or. nl

Обосновка

Принудителното репатриране на незаконно пребиваващи чужденци следва да бъде 
първи избор. Това изменение е необходимо за постигане на ефективна политика в 
областта на връщането, както е посочено в съображение 3.

Изменение 557
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При извеждане по въздушен 
път държавите членки вземат 
предвид общите насоки относно 
мерките за сигурност при съвместни 
операции за извеждане по въздушен 
път, приложени към Решение 
2004/573/ЕО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 40.

Изменение 558
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки създават 6. Държавите членки гарантират 
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ефективна система за наблюдение на 
принудителното връщане.

наблюдение на връщанията 
посредством независими институции 
за правата на човека. Държавите 
членки гарантират, че всички 
операции по връщане се наблюдават 
надлежно от независими 
наблюдаващи лица при връщанията, 
подходящо обучени в правото на 
Съюза и международното право в 
областта на основните права и 
бежанците.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 559
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки създават 
ефективна система за наблюдение на 
принудителното връщане.

6. Държавите членки създават 
ефективна система за наблюдение на 
принудителното връщане. Тази 
система не включва редовно 
извършване на наблюдение на всяка 
операция по принудително връщане.

Or. fr

Обосновка

С това изменение се уточнява съображение 4 и се изяснява обхватът на 
произтичащите от него задължения.

Изменение 560
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
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Член 10 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Независимите наблюдаващи 
лица при връщанията извършват 
инспекции, също и без предизвестие, 
на центровете за задържане и всички 
други национални центрове, в които 
граждани на трети страни са 
задържани или приети до 
извеждането им.
По време на инспекцията 
независимите наблюдаващи лица при 
връщанията имат възможност да:
– имат достъп до всички зони на 
центровете за задържане;
- интервюират гражданина на трета 
страна, задържан или приет там;
– задават всякакви въпроси на 
персонала, работещ в центровете за 
задържане;
– поискват и получават копия от 
документи.
Всеки независим национален орган, 
упълномощен да упражнява надзор по 
отношение на връщанията, докладва 
до Европейския парламент и/или до 
националния парламент на 
съответната държава членка, в 
която се намира институцията, 
относно нарушения на разпоредбите 
на настоящата директива, както и в 
случай на нарушаване на основните 
права от страна на държава членка 
при прилагането на директивата.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 561
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Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Беата Кемпа, Патрик Яки

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите членки може да 
решат, че всички разходи, направени 
от тях във връзка с експулсиране, се 
възстановяват от гражданина на 
трета държава, засегнат от 
решението за връщане, или от всяко 
друго лице или субект, отговорно за 
престоя или заетостта на 
гражданин на трета държава на 
тяхна територия.

Or. pl

Изменение 562
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато това би нарушило 
принципа на „забрана за връщане“; 
или

заличава се

Or. fr

Обосновка

От съображения за съгласуваност с измененията в член 16, параграф 3, алинея 1 и 
член 22, параграф 6, алинея 1, се заличават позоваванията на принципа на забрана за 
връщане.

Изменение 563
Том Вандендрисе

Предложение за директива
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Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато това ще наруши 
принципа на забрана за връщане; или

заличава се

Or. nl

Обосновка

Принципът на забрана за връщане е гарантиран в достатъчна степен и отлагането 
на извеждането не му помага. Принципът на забрана за връщане вече е споменат в 
съображение 20, а споменатите международни конвенции в областта на правата на 
човека са посочени в съображение 4. Простото отлагане на експулсирането 
противоречи на ефективната политика в областта на убежището, както е видно в 
съображение 3.

Изменение 564
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) участието на граждани на 
трети страни в текущи наказателни 
или административни производства 
като жертви, заподозрени лица или 
свидетели, по-специално във връзка с 
Директива 2009/52/ЕО, Директива 
2011/36/ЕС и Директива 2012/29/ЕС.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към член 14 и съображение 15а (ново).

Изменение 565
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) физическото или психическото 
състояние на гражданина на трета 
страна;

заличава се

Or. nl

Обосновка

Физическото или психическото състояние на гражданина на трета страна се оценява 
по-рано в процедурата. В миналото конкретно споменаване на тези подробности след 
прекратяване на производството водеше до организирани инциденти, свързани с 
репатриране. Това води до неефективна система за предоставяне на убежище и по-
неравноправно третиране на граждани на трети държави. Изменението 
предотвратява случаите, в които наличието на верига от процедури възпрепятства 
ефективната политика на връщане, както е посочено в съображение 3.

Изменение 566
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Хилде Вотманс, Абир Ал-Сахлани

Предложение за директива
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

12 Връщане и извеждане на 
непридружени ненавършили 
пълнолетие лица

12 Връщане и извеждане на 
непридружени деца

Or. en

Обосновка

Междуведомствената група за правата на детето въвежда допълнителни гаранции, 
за да се гарантира, че висшите интереси на детето винаги са първостепенното 
съображение като част от процедурите за връщане, касаещи деца, независимо дали 
са непридружени, отделени или придружени от техните семейства.

Изменение 567
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
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Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

12 Връщане и извеждане на 
непридружени ненавършили 
пълнолетие лица

12 Връщане и извеждане на 
ненавършили пълнолетие лица

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с измененията на член 20.

Изменение 568
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

12 Връщане и извеждане на 
непридружени ненавършили 
пълнолетие лица

12 Връщане и извеждане на 
ненавършили пълнолетие лица

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 40.

Изменение 569
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби — различни от 

заличава се
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органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се 
отчитат надлежно висшите 
интереси на детето.

Or. nl

Обосновка

В интерес на ненавършилото пълнолетие лице е да се върне възможно най-скоро в 
държавата си по произход, където ненавършилото пълнолетие лице ще бъде под 
отговорността на правителството на държавата му по произход. Това изменение е 
необходимо за постигане на ефективна политика на връщане, както е посочено в 
съображение 3.

Изменение 570
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби — различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето.

1. Възможно най-скоро след 
идентифицирането на 
ненавършилото пълнолетие лице и 
във всички случаи преди да се вземе 
решение за издаването на решение за 
връщане по отношение на него, 
държавите членки извършват оценка 
на висшите интереси, за да 
определят дали връщането отговаря 
на висшите интереси на детето, 
независимо дали то е със семейство 
или е непридружено или отделено 
дете. В случаите когато се определя, 
че връщането служи на висшите 
интереси на детето, следва да се 
въведат специфични и подходящи 
мерки за изпълнение. Съответните 
служби — различни от органите, 
изпълняващи връщането, включително 
обучени полагащи грижа лица, 
предоставят съдействие, както и 
правна и езикова помощ, като се 
отчитат надлежно висшите интереси на 
детето.
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40.

Изменение 571
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби — различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето.

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби — различни от 
органите, в това число служителите в 
областта на закрилата на детето за 
целия период на процеса, изпълняващи 
връщането, предоставят съдействие, 
като се отчитат надлежно висшите 
интереси на детето. Преди да вземат 
решение за извеждане на 
непридружено дете, държавите 
членки вземат под внимание и 
законните и устойчиви връзки, които 
детето е развило в държавите 
членки, включително посещаването 
на училище.

Or. en

Обосновка

Междуведомствената група за правата на детето въвежда допълнителни гаранции, 
за да се гарантира, че висшите интереси на детето винаги са първостепенното 
съображение като част от процедурите за връщане, касаещи деца, независимо дали 
са непридружени, отделени или придружени от техните семейства.

Изменение 572
Надин Морано, Паулу Ранжел
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби — различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето.

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
държавите членки предприемат в 
най-кратки срокове всички мерки, 
необходими за идентифициране на 
членовете на семейството на детето. 
Съответните служби — различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето.

Or. fr

Обосновка

Това изменение се вписва в рамките на висшите интереси на детето, с които е 
пропита цялата директива. Например то допълва точно изменение 23 и съображение 
43.

Изменение 573
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Оливие Шастел, Хилде Вотманс, Драгош 
Тудораке, Михал Шимечка, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби — различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се 
отчитат надлежно висшите интереси 
на детето.

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби – различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като висшите 
интереси на детето са 
първостепенното съображение и се 
провежда консултация с настойника 
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или законния представител, 
определен да оказва съдействие на 
непридруженото ненавършило 
пълнолетие лице.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с направеното 
изменение към член 14 относно управлението на връщанията, в което следва да се 
обърне специално внимание на уязвимите групи, по-специално на децата. Настоящото 
изменение засилва гаранциите за правата на децата и е в съответствие с позицията 
на ЕП в други документи, като например в общата европейска система за убежище, 
като вече е постигнато частично съгласие в рамките на тристранните срещи, 
разглеждащи тези документи.

Изменение 574
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби – различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето.

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби – различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие в 
присъствието на определен 
настойник и като се отчитат надлежно 
висшите интереси на детето.

Or. it

Обосновка

Изменението е необходимо, тъй като е пряко свързано с направените изменения към 
членовете относно третирането на непридружените ненавършили пълнолетие лица в 
настоящата директива и в другите текстове, предмет на реформата на ОЕСУ, 
приети от Европейския парламент в предишния законодателен период.
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Изменение 575
Мария Грапини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби — различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето.

(1) Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби — различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето и 
специалната грижа за детето.

Or. ro

Изменение 576
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби — различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето.

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 
отношение на ненавършило пълнолетие 
лице, съответните служби – различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето.

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с измененията на член 20.

Изменение 577
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Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди непридруженото 
ненавършило пълнолетие лице да бъде 
изведено от територията на 
държава членка, органите на тази 
държава членка се уверяват, че то ще 
бъде върнато на член на неговото 
семейство, на определен настойник 
или на подходящи приемни центрове в 
държавата по връщане.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Положението в държавата по произход е отговорност на правителството на 
държавата по произход. Държавата по произход също така знае най-добре кое е 
семейството или кой може да бъде определен като настойник. Това изменение е 
необходимо за постигане на ефективна политика на връщане, както е посочено в 
съображение 3. Оригиналният текст налага условия, които дадена държава членка не 
може да спази или които зависят от добрата воля на трети държави.

Изменение 578
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Хилде Вотманс, Абир Ал-Сахлани

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди непридруженото 
ненавършило пълнолетие лице да бъде 
изведено от територията на държава 
членка, органите на тази държава 
членка се уверяват, че то ще бъде 
върнато на член на неговото семейство, 
на определен настойник или на 
подходящи приемни центрове в 
държавата по връщане.

2. Преди непридруженото 
ненавършило пълнолетие лице да бъде 
изведено от територията на държава 
членка, органите на тази държава 
членка се уверяват, че то ще бъде 
върнато на член на неговото семейство, 
на определен настойник или на 
подходящи приемни центрове в 
държавата по връщане, като надлежно 
проследяват случая, за да гарантират 
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цялостното спазване на висшите 
интереси на детето. Когато бъде 
счетено, че връщането е във висш 
интерес на детето, държавите 
членки гарантират, че на детето ще 
бъде оказана подходяща помощ.

Or. en

Обосновка

Междуведомствената група за правата на детето въвежда допълнителни гаранции, 
за да се гарантира, че висшите интереси на детето винаги са първостепенното 
съображение като част от процедурите за връщане, касаещи деца, независимо дали 
са непридружени, отделени или придружени от техните семейства.

Изменение 579
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди непридруженото 
ненавършило пълнолетие лице да бъде 
изведено от територията на държава 
членка, органите на тази държава 
членка се уверяват, че то ще бъде 
върнато на член на неговото семейство, 
на определен настойник или на 
подходящи приемни центрове в 
държавата по връщане.

2. Преди непридруженото или 
отделеното ненавършило пълнолетие 
лице да бъде върнато от територията на 
държава членка, органите на тази 
държава членка се уверяват, че то ще 
бъде върнато на член на неговото 
семейство, и предвиждат подходящо 
прехвърляне на грижите и режим на 
настойничество, които са подходящи 
и целесъобразни за отделното 
ненавършило пълнолетие лице, 
неговите родители и неговото 
обичайно полагащо грижа лице.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40.
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Изменение 580
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки 
предоставят на ненавършилите 
пълнолетие лица и на семействата 
документи, в които се посочва, че 
срещу тях тече процедура за връщане 
и че те, както и законните или 
обичайно полагащи грижа лица не 
подлежат на задържане.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. Задържането на ненавършилите пълнолетие 
лица никога не е в техен висш интерес. Поради това следва да бъде наложена забрана 
за задържане на ненавършили пълнолетие лица с цел осигуряване на тяхната защита. 
Понятието за „висшите интереси на детето“ предполага също, че родителите или 
законните представители или обичайно полагащи грижа лица също никога не следва 
да бъдат задържани.

Изменение 581
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Хилде Вотманс, Абир Ал-Сахлани

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. На непридружените деца се 
оказва помощ от настойник през 
целия процес, като основното 
съображение при вземането на всички 
решения е висшият интерес на 
детето.

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира, че висшите интереси на детето винаги са първостепенното 
съображение, следва да се определи настойник за отделените и непридружените 
деца. Това изменение се основава на наръчника на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права (FRA) „Настойничество за деца, лишени от родителски грижи“, 
стр. 26 и сл.

Изменение 582
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. За оказване на съдействие на 
непридружените и отделените деца 
държавите членки гарантират, че е 
определен независим и квалифициран 
настойник с необходимия експертен 
опит и обучение, който може да 
гарантира, че са взети под внимание 
висшите интереси на детето. За 
тази цел настойникът участва в 
процедурата, за да гарантира, че за 
детето настъпва връщане 
единствено, ако е в неговите висши 
интереси.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40.

Изменение 583
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2в. На всички ненавършили 
пълнолетие лица и на техните 
семейства се предоставя помощ за 
връщане и реинтеграция.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40.

Изменение 584
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Забрана за влизане

1.
Решенията за връщане се 
придружават от забрана за влизане:
a) ако не е предоставен срок за 
доброволно напускане; или
б) ако задължението за връщане не е 
било изпълнено.
В останалите случаи решенията за 
връщане могат да бъдат придружени 
от забрана за влизане.
2. Държавите членки могат да 
наложат забрана за влизане, която не 
придружава решение за връщане, на 
гражданин на трета страна, който е 
пребивавал незаконно на 
територията на държавите членки и 
чийто незаконен престой е установен 
във връзка с гранични проверки, 
извършвани при излизане в 
съответствие с член 8 от Регламент 
(ЕС) 2016/399, когато това е 
обосновано въз основа на 
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конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай и като се 
отчита принципът на 
пропорционалност.
3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички 
обстоятелства от значение за 
отделния случай, и по принцип не 
надвишава пет години. Тя може обаче 
да надвиши пет години, ако 
гражданинът на трета страна 
представлява сериозна заплаха за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната 
сигурност.
4.
Държавите членки разглеждат 
възможността да оттеглят или да 
спрат действието на забрана за 
влизане в случаите, когато гражданин 
на трета страна, по отношение на 
когото е налице забрана за влизане, 
издадена в съответствие с параграф 
1, втора алинея, може да докаже, че е 
напуснал територията на 
съответната държава членка при 
пълно спазване на решението за 
връщане.
Без да се засяга параграф 1, първа 
алинея, буква б) и при условие че 
съответният гражданин на трета 
страна не представлява заплаха за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната 
сигурност, забрана за влизане не се 
издава по отношение на жертвите на 
трафик на хора, на които е дадено 
разрешение за пребиваване съгласно 
Директива 2004/81/ЕО на Съвета28.
Държавите членки могат да се 
въздържат от издаването на забрана 
за влизане или да оттеглят или 
спрат действието на такава забрана 
в отделни случаи по хуманитарни 
причини.
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Държавите членки могат да 
оттеглят или да спрат действието 
на забрана за влизане в отделни 
случаи или определени категории 
случаи по други причини.
5. Когато държава членка разглежда 
възможността за издаване на 
разрешение за пребиваване или друго 
разрешение, което дава право на 
престой на гражданин на трета 
страна, по отношение на когото е 
налице забрана за влизане, издадена 
от друга държава членка, тя първо се 
консултира с държавата членка, 
издала забраната за влизане в 
съответствие с член 27 от 
Регламент (ЕС) 2018/XXX29 .
6. Параграфи 1—5 се прилагат, без да 
се засяга правото на международна 
закрила в държавите членки, както е 
определено в член 2, буква а) от 
Директива 2011/95/ЕС.
_________________
28  Директива 2004/81/ЕО на Съвета 
от 29 април 2004 г. за издаване на 
разрешение за пребиваване на 
граждани на трети страни, които са 
жертви на трафик на хора или са 
били обект на помощ за незаконна 
имиграция и които сътрудничат с 
компетентните органи (ОВ L 261, 
6.8.2004 г., стр. 19).
29 Регламент (ЕС) 2018/… на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] г. относно създаването, 
функционирането и използването на 
Шенгенската информационна 
система (ШИС) в областта на 
граничните проверки, за изменение на 
Конвенцията за прилагане на 
Споразумението от Шенген и за 
изменение и отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1987/2006 [предстои да бъде 
приет].

Or. en
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Изменение 585
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията за връщане се придружават 
от забрана за влизане:

Решенията за връщане може да се 
придружават от забрана за влизане:

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с измененията на член 9.

Изменение 586
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако задължението за връщане не 
е било изпълнено.

б) ако задължението за връщане не 
е било изпълнено. Когато се отнасят 
за деца, решенията за връщане не се 
придружават от забрана за влизане.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените от 
докладчика изменения към съображение 14 и 28, и член 9 относно доброволното 
напускане и към съображение 25 относно забраната за влизане. 
Междуведомствената група за правата на детето счита, че конкретно в случаите, 
свързани с деца, налагането на забрана за връщане би било непропорционално.

Изменение 587
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Анна-Юлия Донат
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
наложат забрана за влизане, която не 
придружава решение за връщане, на 
гражданин на трета страна, който е 
пребивавал незаконно на 
територията на държавите членки и 
чийто незаконен престой е установен 
във връзка с гранични проверки, 
извършвани при излизане в 
съответствие с член 8 от Регламент 
(ЕС) 2016/399, когато това е 
обосновано въз основа на 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай и като се 
отчита принципът на 
пропорционалност.

заличава се

Or. en

Обосновка

Такива забрани за влизане при напускане ще обезсърчат някои граждани на трети 
страни да напуснат територията на държава членка.

Изменение 588
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
наложат забрана за влизане, която не 
придружава решение за връщане, на 
гражданин на трета страна, който е 
пребивавал незаконно на 
територията на държавите членки и 
чийто незаконен престой е установен 
във връзка с гранични проверки, 
извършвани при излизане в 

заличава се



PE658.738v01-00 298/395 AM\1214327BG.docx

BG

съответствие с член 8 от Регламент 
(ЕС) 2016/399, когато това е 
обосновано въз основа на 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай и като се 
отчита принципът на 
пропорционалност.

Or. en

Изменение 589
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
наложат забрана за влизане, която не 
придружава решение за връщане, на 
гражданин на трета страна, който е 
пребивавал незаконно на територията на 
държавите членки и чийто незаконен 
престой е установен във връзка с 
гранични проверки, извършвани при 
излизане в съответствие с член 8 от 
Регламент (ЕС) 2016/399, когато това е 
обосновано въз основа на 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай и като се 
отчита принципът на 
пропорционалност.

2. Държавите членки налагат 
забрана за влизане на гражданин на 
трета страна, който е пребивавал 
незаконно на територията на държавите 
членки и чийто незаконен престой е 
установен във връзка с гранични 
проверки, извършвани при излизане в 
съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 
2016/399.

Or. fr

Изменение 590
Милан Ухрик

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Държавите членки могат да 
наложат забрана за влизане, която не 
придружава решение за връщане, на 
гражданин на трета страна, който е 
пребивавал незаконно на територията на 
държавите членки и чийто незаконен 
престой е установен във връзка с 
гранични проверки, извършвани при 
излизане в съответствие с член 8 от 
Регламент (ЕС) 2016/399, когато това е 
обосновано въз основа на 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай и като се 
отчита принципът на 
пропорционалност.

2. Държавите членки налагат 
забрана за влизане, която не придружава 
решение за връщане, на гражданин на 
трета страна, който е пребивавал 
незаконно на територията на държавите 
членки и чийто незаконен престой е 
установен във връзка с гранични 
проверки, извършвани при излизане в 
съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 
2016/399.

Or. sk

Изменение 591
Надин Морано, Балаж Хидвеги

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
наложат забрана за влизане, която не 
придружава решение за връщане, на 
гражданин на трета страна, който е 
пребивавал незаконно на територията на 
държавите членки и чийто незаконен 
престой е установен във връзка с 
гранични проверки, извършвани при 
излизане в съответствие с член 8 от 
Регламент (ЕС) 2016/399, когато това е 
обосновано въз основа на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен случай 
и като се отчита принципът на 
пропорционалност.

2. Държавите членки могат да 
наложат забрана за влизане, която не 
придружава решение за връщане, на 
гражданин на трета страна, който е 
пребивавал незаконно на територията на 
държавите членки и чийто незаконен 
престой е установен във връзка с 
гранични проверки, извършвани при 
излизане в съответствие с член 8 от 
Регламент (ЕС) 2016/399, когато това е 
обосновано въз основа на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен случай.

Or. fr

Изменение 592
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички обстоятелства 
от значение за отделния случай, и по 
принцип не надвишава пет години. Тя 
може обаче да надвиши пет години, ако 
гражданинът на трета страна 
представлява сериозна заплаха за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички обстоятелства 
от значение за отделния случай, и има 
максимален срок от пет години. Тя 
може обаче да надвиши пет години, ако 
гражданинът на трета страна 
представлява сериозна заплаха за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност, 
в случай че това е надлежно 
подкрепено от съдебно решение или 
други обективни елементи, които 
може да бъдат изведени от 
обстоятелствата по случая.

Or. it

Обосновка

Изменението е тясно свързано с предложеното от Комисията изменение на параграф 
2 в член 13а, с оглед на факта, че е оставена възможност на властите да удължат 
забраната за влизане и в случаите на контрол на външните граници.

Изменение 593
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички обстоятелства 
от значение за отделния случай, и по 
принцип не надвишава пет години. Тя 
може обаче да надвиши пет години, ако 
гражданинът на трета страна 
представлява сериозна заплаха за 
обществения ред, обществената 

3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички обстоятелства 
от значение за отделния случай, и по 
принцип не надвишава десет години. 
Тя може обаче да надвиши десет 
години, ако гражданинът на трета 
страна представлява сериозна заплаха за 
обществения ред, обществената 
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сигурност или националната сигурност. сигурност или националната сигурност 
или е бил осъден за престъпление, 
наказуемо с лишаване от свобода за 
максимален срок не по-малко от три 
години.

Or. en

Обосновка

Добавянето на това изречение изяснява, че за целите на настоящата директива също 
и при престъпно деяние с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от три 
години следва да има последствия за срока на забраната за влизане на това лице. 
Същото се отнася и за други части на настоящата директива, където се използва 
това изречение. Тъй като в предложението на ЕК се добавя риск за обществения ред, 
обществената сигурност или националната сигурност, важно е да се добави това 
уточнение.

Изменение 594
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички обстоятелства 
от значение за отделния случай, и по 
принцип не надвишава пет години. Тя 
може обаче да надвиши пет години, ако 
гражданинът на трета страна 
представлява сериозна заплаха за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички обстоятелства 
от значение за отделния случай, и по 
принцип не надвишава пет години. Тя 
може обаче да надвиши пет години, ако 
гражданинът на трета страна 
представлява действителна и сериозна 
заплаха за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност.

Or. en

Изменение 595
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички обстоятелства 
от значение за отделния случай, и по 
принцип не надвишава пет години. Тя 
може обаче да надвиши пет години, ако 
гражданинът на трета страна 
представлява сериозна заплаха за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички обстоятелства 
от значение за отделния случай, и по 
принцип е най-малко двадесет години. 
Тя може обаче да надвиши двадесет 
години, ако гражданинът на трета 
страна представлява сериозна заплаха за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

Or. nl

Обосновка

Веригата от заявления трябва да бъде спряна. Гражданите на трети държави следва 
да знаят, че трябва да изградят бъдещето си в собствената си държава. Това ще 
засили ангажимента им за реинтеграция. Текстът, предложен от Комисията, 
противоречи на формулировката на съображение 3 относно ефективна политика на 
връщане.

Изменение 596
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разглеждат 
възможността да оттеглят или да 
спрат действието на забрана за 
влизане в случаите, когато гражданин 
на трета страна, по отношение на 
когото е налице забрана за влизане, 
издадена в съответствие с параграф 
1, втора алинея, може да докаже, че е 
напуснал територията на 
съответната държава членка при 
пълно спазване на решението за 
връщане.

заличава се

Or. nl
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Обосновка

Спазването на решение за връщане само по себе си не може да даде право на 
повторно влизане. Това създава верига от заявления. Текстът, предложен от 
Комисията, противоречи на формулировката на съображение 3 относно ефективна 
политика на връщане.

Изменение 597
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Беата Кемпа, Патрик Яки

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разглеждат 
възможността да оттеглят или да спрат 
действието на забрана за влизане в 
случаите, когато гражданин на трета 
страна, по отношение на когото е 
налице забрана за влизане, издадена в 
съответствие с параграф 1, втора алинея, 
може да докаже, че е напуснал 
територията на съответната държава 
членка при пълно спазване на 
решението за връщане.

Държавите членки разглеждат 
възможността да оттеглят или да спрат 
действието на забрана за влизане в 
случаите, когато гражданин на трета 
страна, по отношение на когото е 
налице забрана за влизане, издадена в 
съответствие с параграф 1, втора алинея, 
може да докаже, че е напуснал 
територията на съответната държава 
членка при пълно спазване на 
решението за връщане.

Държавите членки обвързват 
оттеглянето или спирането на 
действието на забрана за влизане с 
това дали гражданинът на трета 
държава или друго лице, или 
отговорният субект плаща таксите, 
произтичащи от решението, взето в 
съответствие с член 10, параграф 7, 
за установяване на разходите, 
свързани с експулсирането на този 
гражданин на трета държава. В 
такъв случай забраната за влизане не 
може да бъде оттеглена или спряна, 
докато гражданинът на трета 
държава или друго лице, или 
отговорният субект не заплати тези 
такси. Ако таксите не са платени до 
края на срока на забраната за влизане, 
този срок се удължава до датата, на 
която изтича давността на тези 
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такси съгласно националното право.

Or. pl

Обосновка

Изменението е свързано с изменението на член 10, параграф 7 (нов). С това изменение 
се въвежда възможността за оттегляне или спиране на действието на забраната за 
влизане в зависимост от таксите, свързани с разходите за експулсиране.

Изменение 598
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга параграф 1, първа 
алинея, буква б) и при условие че 
съответният гражданин на трета 
страна не представлява 
действителна и настояща заплаха за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната 
сигурност, забрана за влизане не се 
издава по отношение на жертвите на 
трафик на хора, на които е дадено 
разрешение за пребиваване съгласно 
Директива 2004/81/ЕО на Съвета28.

заличава се

_________________
28 Директива 2004/81/ЕО на Съвета 
от 29 април 2004 г. за издаване на 
разрешение за пребиваване на 
граждани на трети страни, които са 
жертви на трафик на хора или са 
били обект на помощ за незаконна 
имиграция и които сътрудничат с 
компетентните органи (ОВ L 261, 
6.8.2004 г., стр. 19).

Or. nl

Обосновка

Твърдението за трафик на хора само по себе си не създава права за пребиваване на 
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предполагаемите жертви. В противен случай кандидатите за имиграция биха имали 
стимул да се свържат с трафиканти на хора или да разчитат на помощта на 
трафикантите в техните молби за убежище.

Изменение 599
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга параграф 1, първа 
алинея, буква б) и при условие че 
съответният гражданин на трета страна 
не представлява заплаха за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност, забрана за 
влизане не се издава по отношение на 
жертвите на трафик на хора, на които е 
дадено разрешение за пребиваване 
съгласно Директива 2004/81/ЕО на 
Съвета28.

Без да се засяга параграф 1, първа 
алинея, буква б) и при условие че 
съответният гражданин на трета страна 
не представлява заплаха за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност, или не е бил 
осъден за престъпление, наказуемо с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малко от три години, 
забрана за влизане не се издава по 
отношение на жертвите на трафик на 
хора, на които е дадено разрешение за 
пребиваване съгласно Директива 
2004/81/ЕО на Съвета28.

_________________ _________________
28 Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 
29 април 2004 г. за издаване на 
разрешение за пребиваване на граждани 
на трети страни, които са жертви на 
трафик на хора или са били обект на 
помощ за незаконна имиграция и които 
сътрудничат с компетентните органи 
(ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19).

28 Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 
29 април 2004 г. за издаване на 
разрешение за пребиваване на граждани 
на трети страни, които са жертви на 
трафик на хора или са били обект на 
помощ за незаконна имиграция и които 
сътрудничат с компетентните органи 
(ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19).

Or. en

Обосновка

Добавянето на това изречение изяснява, че за целите на настоящата директива също 
и при престъпно деяние с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от три 
години следва да има последствия за срока на забраната за влизане на това лице. 
Същото се отнася и за други части на настоящата директива, където се използва 
това изречение. Тъй като в предложението на ЕК се добавя риск за обществената 
политика, обществената сигурност или националната сигурност, важно е да се 
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добави това уточнение.

Изменение 600
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато държава членка 
разглежда възможността за издаване 
на разрешение за пребиваване или друго 
разрешение, което дава право на 
престой на гражданин на трета страна, 
по отношение на когото е налице 
забрана за влизане, издадена от друга 
държава членка, тя първо се 
консултира с държавата членка, 
издала забраната за влизане в 
съответствие с член 27 от 
Регламент (ЕС) 2018/XXX29.

5. Държава членка не може да 
издаде разрешение за пребиваване или 
друго разрешение, което дава право на 
престой на гражданин на трета страна, 
по отношение на когото е налице 
забрана за влизане, издадена от друга 
държава членка.

_________________
29 Регламент (ЕС) 2018/… на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[…] г. относно създаването, 
функционирането и използването на 
Шенгенската информационна система 
(ШИС) в областта на граничните 
проверки, за изменение на Конвенцията 
за прилагане на Споразумението от 
Шенген и за изменение и отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1987/2006 [все още 
предстои да бъде приет].

Or. nl

Обосновка

Логиката на Шенгенското пространство изисква една държава членка да не може да 
отмени забраната за повторно влизане от друга държава членка.

Изменение 601
Ан-Софи Пелтие
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Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управление на връщането Наблюдение на процедурите за 
връщане и реинтеграцията в 
държавата на връщане

Or. en

Изменение 602
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава, 
управлява, поддържа и доразвива 
национална система за управление на 
връщането, която обработва цялата 
необходима информация за 
прилагането на настоящата 
директива, по-специално по 
отношение на управлението на 
отделните случаи, както и на всяка 
процедура, свързана с връщането.

1. Всяка държава членка наблюдава 
процедурите за връщане и 
реинтеграцията в държавата на 
връщане.

Or. en

Изменение 603
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Драгош Тудораке

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава, 
управлява, поддържа и доразвива 
национална система за управление на 
връщането, която обработва цялата 

1. Всяка държава членка създава, 
управлява, поддържа и доразвива 
национална система за управление на 
връщането, която обработва цялата 
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необходима информация за прилагането 
на настоящата директива, по-специално 
по отношение на управлението на 
отделните случаи, както и на всяка 
процедура, свързана с връщането.

необходима информация за прилагането 
на настоящата директива, по-специално 
по отношение на управлението на 
отделните случаи, както и на всяка 
процедура, свързана с връщането, 
включително наблюдението и 
подкрепата след връщането за 
гарантиране на устойчиво връщане.

Or. en

Изменение 604
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава, 
управлява, поддържа и доразвива 
национална система за управление на 
връщането, която обработва цялата 
необходима информация за прилагането 
на настоящата директива, по-специално 
по отношение на управлението на 
отделните случаи, както и на всяка 
процедура, свързана с връщането.

1. Всяка държава членка създава, 
управлява, поддържа и доразвива 
национална система за управление на 
връщането, която обработва 
необходимата информация за 
прилагането на настоящата директива, 
по-специално по отношение на 
управлението на отделните случаи, 
както и на всяка процедура, свързана с 
връщането, включително 
реинтеграцията в държавата на 
връщане.

Or. en

Изменение 605
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
гарантират, че се извършват 
индивидуални оценки с цел 
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предоставяне на съобразена с 
индивидуалните потребности 
подкрепа на всеки мигрант през 
цялата процедура на връщане по 
съобразен с пола и възрастта начин и 
в съответствие с международното 
право.

Or. en

Изменение 606
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Правните консултации се 
предоставят на език, който 
гражданинът на трета страна може 
да разбере. Те се осъществяват при 
условия, които позволяват на 
мигрантите да задават въпроси и да 
изразяват свободно своите възгледи, 
включително опасенията си.

Or. en

Изменение 607
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 14 – параграф – 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. На всички етапи от 
процедурата за засегнатия гражданин 
на трета страна е възможно да се 
възползва от съществуващите 
процедури за определяне и 
кандидатстване за статут на 
пребиване, включително от 
процедурите за международна 
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закрила и всяка друга форма на 
процедури за закрила, предвидени от 
националното законодателство и 
други процедури за предоставяне на 
статут.

Or. en

Изменение 608
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националната система се 
създава по начин, който гарантира 
техническа съвместимост, 
позволяваща комуникация с 
централната система, създадена в 
съответствие с член 50 от 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
европейската гранична и брегова 
охрана].

заличава се

Or. en

Изменение 609
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Оливие Шастел, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националната система се създава 
по начин, който гарантира техническа 
съвместимост, позволяваща 
комуникация с централната система, 
създадена в съответствие с член 50 от 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
европейската гранична и брегова 
охрана].

2. Националната система се създава 
по начин, който гарантира техническа 
съвместимост, позволяваща 
комуникация с централната система, 
създадена в съответствие с член 50 от 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
европейската гранична и брегова 
охрана] и е в пълно съответствие с 
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цялото съответно законодателство 
на ЕС в областта на защитата на 
данните, по-специално с Общия 
регламент относно защитата на 
данните и Директивата относно 
правоприлагането. Комисията приема 
делегиран акт с цел установяване на 
специфична правна рамка за тази 
централна система и комуникацията 
с тази система, в това число ясно 
определяне на целите на 
обработването посредством тази 
централизирана система и 
категориите лични данни, които 
следва да се обработват за всяка от 
тези цели.

Or. en

Обосновка

Сегашното предложение на Комисията е доста неясно. Необходима е повече яснота в 
съответствие със становището на ЕНОЗД относно настоящия преработен текст на 
предложението.

Изменение 610
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат програми 
за предоставяне на логистична, 
финансова и друга материална помощ 
или помощ в натура, в съответствие с 
националното законодателство, с цел 
подпомагане на връщането на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни, 
които са граждани на трети страни, 
изброени в приложение I към Регламент 
(ЕО) № 539/2001 на Съвета30.

Държавите членки сами решават дали 
да въвеждат програми за предоставяне 
на логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура, 
в съответствие с националното 
законодателство, с цел подпомагане на 
връщането на незаконно пребиваващи 
граждани на трети страни, които са 
граждани на трети страни, изброени в 
приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 539/2001 на Съвета30.

_________________ _________________
30 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета 30 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета 
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от 15 март 2001 г. за определяне на 
третите страни, чиито граждани трябва 
да притежават виза, когато преминават 
външните граници на държавите 
членки, както и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване (ОВ L 81, 
21.3.2001 г., стр. 1).

от 15 март 2001 г. за определяне на 
третите страни, чиито граждани трябва 
да притежават виза, когато преминават 
външните граници на държавите 
членки, както и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване (ОВ L 81, 
21.3.2001 г., стр. 1).

Or. nl

Обосновка

Въпросът е от сферата на националния суверенитет.

Изменение 611
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат програми 
за предоставяне на логистична, 
финансова и друга материална помощ 
или помощ в натура, в съответствие с 
националното законодателство, с цел 
подпомагане на връщането на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни, които са граждани на 
трети страни, изброени в приложение I 
към Регламент (ЕО) № 539/2001 на 
Съвета30.

Държавите членки въвеждат програми 
за предоставяне на логистична, 
финансова и друга материална помощ 
или помощ в натура, в съответствие с 
националното законодателство, с цел 
подпомагане на връщането на 
неправомерно пребиваващи граждани 
на трети страни, които са граждани на 
трети страни, изброени в приложение I 
към Регламент (ЕО) № 539/2001 на 
Съвета30.

_________________ _________________
30 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета 
от 15 март 2001 г. за определяне на 
третите страни, чиито граждани трябва 
да притежават виза, когато преминават 
външните граници на държавите 
членки, както и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване (ОВ L 81, 
21.3.2001 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета 
от 15 март 2001 г. за определяне на 
третите страни, чиито граждани трябва 
да притежават виза, когато преминават 
външните граници на държавите 
членки, както и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване (ОВ L 81, 
21.3.2001 г., стр. 1).

Or. en
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Обосновка

Думата „незаконен“ не се счита за уместна в контекста на миграцията. Тя ще бъде 
заместена в целия текст от „неправомерен“. Всички международни органи, 
включително Общото събрание на Организацията на обединените нации и 
Международната организация по миграция, препоръчват като заместители да се 
използват понятията „неправомерен“ или „недокументиран“.

Изменение 612
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат програми 
за предоставяне на логистична, 
финансова и друга материална помощ 
или помощ в натура, в съответствие с 
националното законодателство, с цел 
подпомагане на връщането на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни, 
които са граждани на трети страни, 
изброени в приложение I към Регламент 
(ЕО) № 539/2001 на Съвета30.

Държавите членки въвеждат програми 
за предоставяне на логистична, 
финансова и друга материална помощ 
или помощ в натура, в съответствие с 
националните разпоредби, с цел 
подпомагане на връщането на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни, 
които са граждани на трети страни, 
изброени в приложение I към Регламент 
(ЕО) № 539/2001 на Съвета30.

_________________ _________________
30 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета 
от 15 март 2001 г. за определяне на 
третите страни, чиито граждани трябва 
да притежават виза, когато преминават 
външните граници на държавите 
членки, както и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване (ОВ L 81, 
21.3.2001 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета 
от 15 март 2001 г. за определяне на 
третите страни, чиито граждани трябва 
да притежават виза, когато преминават 
външните граници на държавите 
членки, както и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване (ОВ L 81, 
21.3.2001 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 613
Балаж Хидвеги

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат програми 
за предоставяне на логистична, 
финансова и друга материална помощ 
или помощ в натура, в съответствие с 
националното законодателство, с цел 
подпомагане на връщането на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни, 
които са граждани на трети страни, 
изброени в приложение I към Регламент 
(ЕО) № 539/2001 на Съвета30.

Държавите членки може да въвеждат 
програми за предоставяне на 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура, 
в съответствие с националното 
законодателство, с цел подпомагане на 
връщането на незаконно пребиваващи 
граждани на трети страни, които са 
граждани на трети страни, изброени в 
приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 539/2001 на Съвета30.

_________________ _________________
30 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета 
от 15 март 2001 г. за определяне на 
третите страни, чиито граждани трябва 
да притежават виза, когато преминават 
външните граници на държавите 
членки, както и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване (ОВ L 81, 
21.3.2001 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета 
от 15 март 2001 г. за определяне на 
третите страни, чиито граждани трябва 
да притежават виза, когато преминават 
външните граници на държавите 
членки, както и тези, чиито граждани са 
освободени от това изискване (ОВ L 81, 
21.3.2001 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 614
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази помощ може да включва 
подпомагане на реинтегрирането в 
третата държава на връщане.

Тази помощ включва подпомагане на 
реинтегрирането в третата държава на 
връщане, като когато е правно и 
практически възможно се проследява 
изпълнението на личния план за 
реинтеграция на върнатите лица, за 
да се гарантират устойчиви 
връщания, по-специално като се 
вземат предвид специфичните 
обстоятелства на всеки гражданин 
на трета страна и се обръща пълно 
внимание на случаите на уязвими 
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лица. Държавите членки гарантират 
проследяване на изпълнението на 
тези планове чрез специални 
независими наблюдаващи органи.

Or. en

Изменение 615
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази помощ може да включва 
подпомагане на реинтегрирането в 
третата държава на връщане.

Тази помощ включва подпомагане на 
реинтегрирането в третата държава на 
връщане.

Or. en

Изменение 616
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази помощ може да включва 
подпомагане на реинтегрирането в 
третата държава на връщане.

Тази помощ включва подпомагане на 
реинтегрирането в третата държава на 
връщане.

Or. en

Изменение 617
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните програми включват 
цял спектър от грижи за гражданина 
на трета страна през всички етапи 
от процеса на връщане и 
реинтеграция. Това включва 
предоставянето на подходяща 
информация за условията в 
държавите на връщане преди 
напускането, която се осигурява от 
независими органи или органи на ООН 
на разбираем език, подходящ 
трансфер на грижите за лицата в 
уязвимо положение и режим на 
настойничество за непридружените 
и отделените деца и техните 
родители. Националните програми 
включват механизъм за подходящия 
трансфер на правна помощ и достъп 
до правосъдие, както и механизми за 
правна защита, достъп до 
съответните национални 
административни и наказателни 
производства, по-специално в 
съответствие с директиви 
2009/52/ЕО, 2011/36/ЕС и 2012/29/ЕС, 
през цялата процедура за връщане, 
включително мерки за гарантиране, 
че споразуменията за обратно 
приемане включват достъп до 
правосъдие след връщането в трета 
страна.

Or. en

Изменение 618
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на такава помощ, 
включително нейният вид и обхват, 
зависи от съдействието, което 

заличава се



AM\1214327BG.docx 317/395 PE658.738v01-00

BG

засегнатият гражданин на трета 
страна е оказал на компетентните 
органи на държавите членки, както е 
предвидено в член 7 от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 619
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на такава помощ, 
включително нейният вид и обхват, 
зависи от съдействието, което 
засегнатият гражданин на трета 
страна е оказал на компетентните 
органи на държавите членки, както е 
предвидено в член 7 от настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото заличаване е в съответствие с измененията в член 7.

Изменение 620
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на такава помощ, 
включително нейният вид и обхват, 
зависи от съдействието, което 
засегнатият гражданин на трета страна е 
оказал на компетентните органи на 

Предоставянето на такава помощ, 
включително нейният вид и обхват, 
зависи от съдействието, което 
засегнатият гражданин на трета страна е 
оказал на компетентните органи на 
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държавите членки, както е предвидено в 
член 7 от настоящата директива.

държавите членки, както е предвидено в 
член 7 от настоящата директива и може 
да бъде обвързано с условията и 
основанията за изключване, 
предвидени в националните 
разпоредби, по-специално по 
отношение на подкрепата при 
реинтеграция в третите държави на 
връщане. По правило помощта, 
посочена в настоящия параграф, не се 
предоставя на граждани на трета 
страна, които вече са се ползвали от 
помощ за реинтегриране, 
предоставена от държава членка.

Or. fr

Изменение 621
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на такава помощ, 
включително нейният вид и обхват, 
зависи от съдействието, което 
засегнатият гражданин на трета страна е 
оказал на компетентните органи на 
държавите членки, както е предвидено в 
член 7 от настоящата директива.

Предоставянето на такава помощ, 
включително нейният вид и обхват, 
може да зависи от съдействието, което 
засегнатият гражданин на трета страна е 
оказал на компетентните органи на 
държавите членки, както е предвидено в 
член 7 от настоящата директива, като 
липсата на съдействие от страна на 
гражданина на трета страна дава 
сериозна причина да се предположи, 
че този гражданин в бъдеще няма да 
съдейства на усилията в подкрепа на 
реинтеграцията.

Or. en

Изменение 622
Йерун Ленарс
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на такава помощ, 
включително нейният вид и обхват, 
зависи от съдействието, което 
засегнатият гражданин на трета страна е 
оказал на компетентните органи на 
държавите членки, както е предвидено в 
член 7 от настоящата директива.

Предоставянето на такава помощ, 
включително нейният вид и обхват, 
зависи от съдействието, което 
засегнатият гражданин на трета страна е 
оказал на компетентните органи на 
държавите членки, както е предвидено в 
член 7 от настоящата директива. 
Предвидената в настоящия параграф 
помощ се предоставя само 
еднократно.

Or. en

Изменение 623
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията за връщане и — в случай че 
бъдат издадени — решенията за 
забрана за влизане и решенията за 
извеждане се издават в писмена 
форма и посочват фактическите и 
правните основания, както и 
информация относно съществуващите 
правни средства за защита.

Държавите членки осигуряват 
писмен и устен превод на основните 
елементи на решенията, свързани с 
връщане, както е посочено в 
параграф 1, включително информация 
относно съществуващите правни 
средства за защита, на език, който 
гражданинът на трета страна 
разбира.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 624
Ан-Софи Пелтие
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията относно 
фактическите основания може да 
бъде ограничена, когато 
националното право позволява 
ограничаване на правото на 
информация, по-конкретно за да се 
гарантират националната сигурност, 
отбраната, обществената сигурност 
и с оглед предотвратяването, 
разследването, разкриването и 
наказателното преследване на 
престъпления.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4.

Изменение 625
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват, 
при поискване, писмен или устен 
превод на основните елементи на 
решенията, свързани с връщане, както е 
посочено в параграф 1, включително 
информация относно съществуващите 
правни средства за защита, на език, 
който гражданинът на трета страна 
разбира или който основателно може 
да се предполага, че разбира.

2. Държавите членки осигуряват 
писмен и устен превод на основните 
елементи на решенията, свързани с 
връщане, както е посочено в параграф 1, 
включително информация относно 
съществуващите правни средства за 
защита, на език, който гражданинът на 
трета страна разбира.

Or. en
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Обосновка

С цел постигането на съгласуваност в предложението елементите относно 
предоставянето на информация са преместени от член 15 в член 7.

Изменение 626
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват, 
при поискване, писмен или устен 
превод на основните елементи на 
решенията, свързани с връщане, както е 
посочено в параграф 1, включително 
информация относно съществуващите 
правни средства за защита, на език, 
който гражданинът на трета страна 
разбира или който основателно може 
да се предполага, че разбира.

2. Държавите членки осигуряват 
писмен или устен превод на основните 
елементи на решенията, свързани с 
връщане, както е посочено в параграф 1, 
включително информация относно 
съществуващите правни средства за 
защита, на език, който гражданинът на 
трета страна разбира.

Or. en

Обосновка

Достъпът до разбираема информация е съществено важен за гражданите на трети 
страни, по-специално с цел подготовка на тяхното връщане. Настоящото изменение е 
необходимо, тъй като е неразривно свързано измененията в член 7.

Изменение 627
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
решат да не прилагат параграф 2 по 
отношение на граждани на трети 
страни, които са влезли незаконно на 

заличава се
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територията на държава членка и 
които впоследствие не са получили 
разрешение за престой или право на 
престой в тази държава членка.
В тези случаи решенията, свързани с 
връщане, посочени в параграф 1, се 
предоставят чрез стандартен 
формуляр, както е предвидено в 
националното законодателство.
Държавите членки предоставят 
брошури с обща информация, в които 
основните елементи на стандартния 
формуляр са обяснени най-малко на 
пет от езиците, които най-често се 
използват или се разбират от 
незаконните мигранти, влизащи в 
съответната държава членка.

Or. en

Обосновка

Всички мигранти следва да имат достъп до информацията относно тяхното връщане 
и свързаните с него процедури. Настоящото изменение е необходимо, тъй като е 
неразривно свързано измененията в член 7.

Изменение 628
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решат 
да не прилагат параграф 2 по 
отношение на граждани на трети 
страни, които са влезли незаконно на 
територията на държава членка и 
които впоследствие не са получили 
разрешение за престой или право на 
престой в тази държава членка.

заличава се

Or. en
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Изменение 629
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тези случаи решенията, свързани с 
връщане, посочени в параграф 1, се 
предоставят чрез стандартен 
формуляр, както е предвидено в 
националното законодателство.

заличава се

Or. en

Изменение 630
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят 
брошури с обща информация, в които 
основните елементи на стандартния 
формуляр са обяснени най-малко на 
пет от езиците, които най-често се 
използват или се разбират от 
незаконните мигранти, влизащи в 
съответната държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 631
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят брошури 
с обща информация, в които основните 

Държавите членки предоставят брошури 
с обща информация, в които основните 
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елементи на стандартния формуляр са 
обяснени най-малко на пет от езиците, 
които най-често се използват или се 
разбират от незаконните мигранти, 
влизащи в съответната държава 
членка.

елементи на стандартния формуляр са 
обяснени най-малко на пет от 
основните световни езици.

Or. nl

Обосновка

Невъзможно е държава членка да предвиди коя държава ще стане основен доставчик 
на бежанци. Поради това гражданите на трети държави също не могат да 
предявяват права тук. Изменението създава предвидимо натоварване и поради това 
ефективна политика в областта на убежището, основана на ясни, прозрачни и 
справедливи правила, както е видно в съображение 4.

Изменение 632
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

16 Средства за правна защита 16 Средство за правна защита

Or. nl

Обосновка

За да се ограничи продължителността на производството и да се предотврати 
веригата от жалби, следва да има само една жалба.

Изменение 633
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Засегнатият гражданин на трета 
страна има право на ефективни 
средства за защита, които му 
позволяват да обжалва или да иска 

заличава се
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преразглеждане на решенията, 
свързани с връщане, посочени в член 
15, параграф 1, пред компетентен 
съдебен орган.

Or. en

Изменение 634
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Засегнатият гражданин на трета страна 
има право на ефективни средства за 
защита, които му позволяват да обжалва 
или да иска преразглеждане на 
решенията, свързани с връщане, 
посочени в член 15, параграф 1, пред 
компетентен съдебен орган.

Засегнатият гражданин на трета страна 
има право на ефективни средства за 
защита, които му позволяват да обжалва 
или да иска преразглеждане на 
решенията, свързани с връщане, 
посочени в член 15, параграф 1, пред 
компетентен съдебен орган. 
Държавите членки осигуряват на 
съдебните органи правомощията, 
необходими за правилното прилагане 
на настоящата директива, както и 
човешки ресурси и обучение, за да се 
гарантира качеството и 
експедитивността на съдебния 
контрол.

Or. en

Изменение 635
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На засегнатия гражданин на трета 
страна се предоставя правото на 
едноинстанционно съдебно обжалване 

заличава се
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на решението за връщане, когато 
това решение се основава на решение, 
с което се отхвърля молба за 
международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] и което е 
било предмет на ефективен съдебен 
контрол съгласно член 53 от 
посочения регламент.

Or. en

Изменение 636
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На засегнатия гражданин на трета 
страна се предоставя правото на 
едноинстанционно съдебно обжалване 
на решението за връщане, когато 
това решение се основава на решение, 
с което се отхвърля молба за 
международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] и което е 
било предмет на ефективен съдебен 
контрол съгласно член 53 от 
посочения регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът в сянка счита, че целта на настоящия преработен текст не е да се 
променя организацията на юрисдикциите в държавите членки и да съществуват 
различни правила за кандидатите за убежище, чиито жалби са били отхвърлени, и за 
неправомерните мигранти.
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Изменение 637
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Михал Шимечка

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На засегнатия гражданин на трета 
страна се предоставя правото на 
едноинстанционно съдебно обжалване 
на решението за връщане, когато това 
решение се основава на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] и което е 
било предмет на ефективен съдебен 
контрол съгласно член 53 от посочения 
регламент.

На засегнатия гражданин на трета 
страна може да се предоставя правото 
само на едноинстанционно съдебно 
обжалване на решението за връщане, 
когато това решение се основава на 
решение, с което се отхвърля молба за 
международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] и което е 
било предмет на ефективен съдебен 
контрол съгласно член 53 от посочения 
регламент, само когато в рамките на 
процедурата за предоставяне на 
убежище е направена индивидуална 
оценка при отчитане на пълния 
обхват на принципа на забрана за 
връщане съгласно европейското и 
международното право.

Or. en

Изменение 638
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На засегнатия гражданин на трета 
страна се предоставя правото на 
едноинстанционно съдебно обжалване 
само на решението за връщане, когато 
това решение се основава на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 

На засегнатия гражданин на трета 
страна се предоставя правото на не 
повече от едноинстанционно съдебно 
обжалване на решението за връщане, без 
възможност за възобновяване на 
производството, когато това решение 
се основава на решение, с което се 
отхвърля молба за международна 
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[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] и което е 
било предмет на ефективен съдебен 
контрол съгласно член 53 от посочения 
регламент.

закрила, взето в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище] и което е било предмет на 
ефективен съдебен контрол съгласно 
член 53 от посочения регламент.

Or. nl

Обосновка

Веригата от жалби следва да бъде спряна.

Изменение 639
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На засегнатия гражданин на трета 
страна се предоставя правото на 
едноинстанционно съдебно обжалване 
на решението за връщане, когато това 
решение се основава на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] и което е 
било предмет на ефективен съдебен 
контрол съгласно член 53 от посочения 
регламент.

За да бъде спазен принципът за 
ефективна защита, на засегнатия 
гражданин на трета страна се 
предоставя правото на 
едноинстанционно съдебно обжалване 
на решението за връщане, когато това 
решение се основава на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] и което е 
било предмет на ефективен съдебен 
контрол съгласно член 53 от посочения 
регламент.

Or. en

Изменение 640
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Биргит Зипел, 
Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане, изпълнението на решението за 
връщане се спира автоматично за срока 
за подаване на жалбата на първа 
инстанция и ако жалбата е подадена 
в определения срок, докато трае 
нейното разглеждане. Ако бъде 
подадена последваща жалба срещу 
първото или следващо решение по 
жалба, както и във всички останали 
случаи, изпълнението на решението за 
връщане не се спира, освен ако по 
искане на жалбоподателя или служебно 
съдът не реши друго, като вземе 
предвид конкретните обстоятелства 
във всеки отделен случай.

Изпълнението на решението за връщане 
се спира автоматично за срока за 
подаване на жалбата, докато трае 
нейното разглеждане и до съобщаване 
на решението по жалбата на 
жалбоподателя.

Or. en

Изменение 641
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Мара Бицото, 
Петер Кофод

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане, изпълнението на решението за 
връщане се спира автоматично за срока 
за подаване на жалбата на първа 
инстанция и ако жалбата е подадена в 
определения срок, докато трае 
нейното разглеждане. Ако бъде 
подадена последваща жалба срещу 
първото или следващо решение по 
жалба, както и във всички останали 
случаи, изпълнението на решението за 
връщане не се спира, освен ако по 
искане на жалбоподателя или 
служебно съдът не реши друго, като 

Изпълнението на решението за връщане 
се спира автоматично за срока за 
подаване на жалбата на първа 
инстанция. Ако бъде подадена 
последваща жалба срещу първото или 
следващо решение по жалба, както и във 
всички останали случаи, изпълнението 
на решението за връщане не се спира.
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вземе предвид конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай.

Or. fr

Изменение 642
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съществува риск от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
изпълнението на решението за връщане 
се спира автоматично за срока за 
подаване на жалбата на първа 
инстанция и ако жалбата е подадена в 
определения срок, докато трае нейното 
разглеждане. Ако бъде подадена 
последваща жалба срещу първото или 
следващо решение по жалба, както и 
във всички останали случаи, 
изпълнението на решението за 
връщане не се спира, освен ако по 
искане на жалбоподателя или 
служебно съдът не реши друго, като 
вземе предвид конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай.

Когато съществува риск от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
изпълнението на решението за връщане 
се спира автоматично за срока за 
подаване на жалбата на първа 
инстанция и ако жалбата е подадена в 
определения срок, докато трае нейното 
разглеждане. Не е необходимо да има 
възможност за последваща жалба 
срещу решение по жалба.

Or. nl

Обосновка

Безкрайните процедури обикновено служат само за получаване на разрешение за 
пребиваване, основано на социални връзки. По този начин постоянството води до 
несправедливи резултати за различни кандидати за убежище, плюс огромни финансови 
и административни разходи за държавата членка.

Изменение 643
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Михал Шимечка
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане, изпълнението на решението за 
връщане се спира автоматично за срока 
за подаване на жалбата на първа 
инстанция и ако жалбата е подадена 
в определения срок, докато трае 
нейното разглеждане. Ако бъде 
подадена последваща жалба срещу 
първото или следващо решение по 
жалба, както и във всички останали 
случаи, изпълнението на решението за 
връщане не се спира, освен ако по 
искане на жалбоподателя или служебно 
съдът не реши друго, като вземе 
предвид конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай.

Изпълнението на решението за връщане 
се спира автоматично за срока за 
подаване на жалба срещу това 
решение, докато трае нейното 
разглеждане и до съобщаване на 
решението по жалбата на 
гражданина на трета страна. 
Обжалването на решение за връщане 
има автоматично суспензивно 
действие, освен в случаите, когато 
съдебните органи са оценили пълния 
обхват на принципа на забрана за 
връщане съгласно европейското и 
международното право и са 
констатирали, че няма опасност 
този принцип да бъде нарушен. 
Изпълнението на решението за връщане 
може да бъде спряно и когато по 
искане на жалбоподателя или служебно 
съдът реши така, като вземе предвид 
конкретните обстоятелства във всеки 
отделен случай.

Or. en

Обосновка

Суспензивното действие на обжалването на решение за връщане е съществено 
важно, тъй като в противен случай може да се получи необратимо положение със 
сериозни последици за основните права. Единственото изключение от това правило е 
ако цялостната оценка на принципа на забрана за връщане вече е била направена от 
страна на съдебен орган. Освен това съдът следва да може независимо да спира на 
други основания изпълнението на решението за връщане.

Изменение 644
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съществува риск от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
изпълнението на решението за връщане 
се спира автоматично за срока за 
подаване на жалбата на първа 
инстанция и ако жалбата е подадена 
в определения срок, докато трае 
нейното разглеждане. Ако бъде 
подадена последваща жалба срещу 
първото или следващо решение по 
жалба, както и във всички останали 
случаи, изпълнението на решението 
за връщане не се спира, освен ако по 
искане на жалбоподателя или 
служебно съдът не реши друго, като 
вземе предвид конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай.

Когато съществува риск от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
изпълнението на решението за връщане 
се спира автоматично за срока за 
подаване на жалба срещу това 
решение, докато трае нейното 
разглеждане и до съобщаване на 
решението по жалбата на 
жалбоподателя. Обжалването на 
решение за връщане има автоматично 
суспензивно действие, което включва 
случаи, при които са налице висящи 
дела пред наказателен съд, за да се 
гарантира достъп до правосъдие 
както за жертвите, така и за 
заподозрените лица.

Or. en

Изменение 645
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съществува риск от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
изпълнението на решението за връщане 
се спира автоматично за срока за 
подаване на жалбата на първа 
инстанция и ако жалбата е подадена в 
определения срок, докато трае нейното 
разглеждане. Ако бъде подадена 
последваща жалба срещу първото или 
следващо решение по жалба, както и във 
всички останали случаи, изпълнението 
на решението за връщане не се спира, 
освен ако по искане на жалбоподателя 
или служебно съдът не реши друго, като 
вземе предвид конкретните 
обстоятелства във всеки отделен случай.

Когато може да съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане, изпълнението на решението за 
връщане се спира автоматично за срока 
за подаване на жалбата на първа 
инстанция и ако жалбата е подадена в 
определения срок, докато трае нейното 
разглеждане. Ако бъде подадена 
последваща жалба срещу първото или 
следващо решение по жалба, както и във 
всички останали случаи, изпълнението 
на решението за връщане не се спира, 
освен ако по искане на жалбоподателя 
или служебно съдът не реши друго, като 
вземе предвид конкретните 
обстоятелства във всеки отделен случай.
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Or. en

Изменение 646
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
решение по искането за временно 
спиране на изпълнението на решение 
за връщане се взима в срок от 48 часа 
от подаването на такова искане от 
засегнатия гражданин на трета 
страна. В отделните случаи, свързани 
със сложни фактически или правни 
въпроси, сроковете, посочени в 
настоящия параграф, могат да бъдат 
удължени по целесъобразност от 
компетентния съдебен орган.

заличава се

Or. en

Изменение 647
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
решение по искането за временно 
спиране на изпълнението на решение 
за връщане се взима в срок от 48 часа 
от подаването на такова искане от 
засегнатия гражданин на трета 
страна. В отделните случаи, свързани 
със сложни фактически или правни 
въпроси, сроковете, посочени в 
настоящия параграф, могат да бъдат 
удължени по целесъобразност от 

заличава се
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компетентния съдебен орган.

Or. en

Обосновка

Средството за защита винаги има суспензивно действие. Поради това не е 
необходимо решение за спиране.

Изменение 648
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато не са възникнали нови 
релевантни елементи или 
констатации или когато 
засегнатият гражданин на трета 
страна не е представил такива 
елементи или констатации, които 
променят съществено конкретните 
обстоятелства по случая, първата и 
втората алинея от настоящия 
параграф не се прилагат, ако:

заличава се

a) основанието за временно спиране е 
било разгледано в контекста на 
процедура, проведена в изпълнение на 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент 
относно процедурата за предоставяне 
на убежище] и е било предмет на 
ефективен съдебен контрол в 
съответствие с член 53 от посочения 
регламент;
б) решението за връщане е следствие 
от решението за прекратяване на 
законния престой, взето след 
провеждането на тези процедури.

Or. en

Изменение 649
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Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато не са възникнали нови 
релевантни елементи или 
констатации или когато 
засегнатият гражданин на трета 
страна не е представил такива 
елементи или констатации, които 
променят съществено конкретните 
обстоятелства по случая, първата и 
втората алинея от настоящия 
параграф не се прилагат, ако:

заличава се

a) основанието за временно спиране е 
било разгледано в контекста на 
процедура, проведена в изпълнение на 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент 
относно процедурата за предоставяне 
на убежище] и е било предмет на 
ефективен съдебен контрол в 
съответствие с член 53 от посочения 
регламент;
б) решението за връщане е следствие 
от решението за прекратяване на 
законния престой, взето след 
провеждането на тези процедури.

Or. en

Обосновка

Това заличаване е следствие от изменението на член 16, параграф 3, алинея 1. 
Средството за защита има автоматично суспензивно действие.

Изменение 650
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Анна-Юлия Донат

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Когато не са възникнали нови 
релевантни елементи или констатации 
или когато засегнатият гражданин на 
трета страна не е представил такива 
елементи или констатации, които 
променят съществено конкретните 
обстоятелства по случая, първата и 
втората алинея от настоящия параграф 
не се прилагат, ако:

Когато не са възникнали нови 
релевантни елементи или констатации 
или когато засегнатият гражданин на 
трета страна не е представил такива 
елементи или констатации, които 
променят конкретните обстоятелства по 
случая, първата и втората алинея от 
настоящия параграф не се прилагат, ако:

Or. en

Обосновка

Обжалването винаги следва да има суспензивно действие. Необходимостта да се 
преценява дали са възникнали нови елементи и/или дали е необходимо суспензивно 
действие или не отново би създала тежест за органите на държавите членки, които 
ще трябва да правят тази отделна оценка. Въвеждането на изискването за 
„съществена промяна“ поставя твърде голяма тежест върху съдебните органи и 
рискува отделните случаи да не бъдат правилно оценени, като по този начин се 
създават потенциални необратими нарушения на принципа на забрана за връщане.

Изменение 651
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят разумни 
срокове и други необходими правила, за 
да гарантират упражняването на 
правото на ефективна защита съгласно 
настоящия член.

Обжалването на решение за връщане 
трябва да бъде подадено в рамките на 
тридесет дни след неговото 
нотифициране на заинтересованото 
лице. Държавите членки определят 
други необходими правила, за да 
гарантират упражняването на правото 
на ефективна защита съгласно 
настоящия член.

Or. it

Изменение 652
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Беата Кемпа, Патрик Яки
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят разумни 
срокове и други необходими правила, за 
да гарантират упражняването на 
правото на ефективна защита съгласно 
настоящия член.

Държавите членки определят срок, 
който не надвишава пет (5) дни, и 
други необходими правила, за да 
гарантират упражняването на правото 
на ефективна защита съгласно 
настоящия член.

Or. pl

Изменение 653
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят разумни 
срокове и други необходими правила, за 
да гарантират упражняването на 
правото на ефективна защита съгласно 
настоящия член.

Държавите членки определят разумни и 
достатъчни срокове и други 
необходими правила, за да гарантират 
упражняването на правото на ефективна 
защита съгласно настоящия член.

Or. en

Изменение 654
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят срок, 
който не надвишава пет дни, за 
подаване на жалба срещу решението 
за връщане, когато това решение е 
следствие от окончателно решение за 
отхвърляне на молба за 
международна закрила, взето в 

заличава се
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съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище].

Or. en

Изменение 655
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят срок, 
който не надвишава пет дни, за 
подаване на жалба срещу решението за 
връщане, когато това решение е 
следствие от окончателно решение за 
отхвърляне на молба за 
международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище].

Държавите членки предоставят срок от 
не по-малко от петнадесет дни за 
подаване на жалба срещу решението за 
връщане.

Or. en

Обосновка

Предвид съдебната практика на Европейския съд по правата на човека относно 
правото на ефективна защита съгласно член 13 от Европейската конвенция за 
правата на човека (т.е. Jabari срещу Турция, параграф 40; Muminov срещу Русия, 
параграф 90), автоматичното прилагане на кратки срокове за обжалване може да не 
отговаря на изискването за защита срещу връщане.

Изменение 656
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Анна-Юлия Донат, Майте 
Пагасауртундуа Руис

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Държавите членки предоставят срок, 
който не надвишава пет дни, за 
подаване на жалба срещу решението за 
връщане, когато това решение е 
следствие от окончателно решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, взето в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище].

Държавите членки предоставят срок от 
десет до петнадесет дни за подаване 
на жалба срещу решението за връщане, 
когато това решение е следствие от 
окончателно решение за отхвърляне на 
молба за международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище].

Or. en

Обосновка

Предложеният от Комисията срок е твърде кратък, за да се гарантира 
пълноценното упражняване на правото на подаване на жалба. Срок от 10 до 15 дни за 
подаване на жалба е по-разумен и реалистичен.

Изменение 657
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят срок, 
който не надвишава пет дни, за 
подаване на жалба срещу решението за 
връщане, когато това решение е 
следствие от окончателно решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, взето в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище].

Държавите членки предоставят срок, 
който не надвишава петнадесет дни, за 
подаване на жалба срещу решението за 
връщане, когато това решение е 
следствие от окончателно решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, взето в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище].

Or. it

Изменение 658
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
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Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят срок, 
който не надвишава пет дни, за 
подаване на жалба срещу решението за 
връщане, когато това решение е 
следствие от окончателно решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, взето в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище].

Държавите членки предоставят срок, 
който не надвишава три дни, за 
подаване на жалба срещу решението за 
връщане, когато това решение е 
следствие от окончателно решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, взето в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище].

Or. fr

Изменение 659
Надин Морано, Балаж Хидвеги

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят срок, 
който не надвишава пет дни, за 
подаване на жалба срещу решението за 
връщане, когато това решение е 
следствие от окончателно решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, взето в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище].

Държавите членки предоставят срок, 
който не надвишава два дни, за 
подаване на жалба срещу решението за 
връщане, когато това решение е 
следствие от окончателно решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, взето в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище].

Or. fr

Обосновка

Това изменение е тясно свързано с изменение 12, което то допълва, с цел ускоряване на 
функционирането на съдилищата и гладко протичане на процедурата за връщане.

Изменение 660
Надин Морано, Паулу Ранжел
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки могат да 
предвиждат процедури за 
административно обжалване, преди 
обжалването пред съд или трибунал 
съгласно параграф 1, при условие че 
административното обжалване не 
засяга ефективността на средствата 
за правна защита.

Or. fr

Изменение 661
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Засегнатият гражданин на трета 
страна има възможност да получи 
правни съвети, представителство и 
когато е необходимо, езикова помощ.

5. Засегнатият гражданин на трета 
страна има възможност да получи 
правни съвети, представителство и 
езикова помощ.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 40.

Изменение 662
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 6. Държавите членки гарантират, че 
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необходимата юридическа консултация 
и/или процесуално представителство се 
предоставят безплатно при поискване в 
съответствие със съответното 
национално законодателство или 
правила относно правната помощ, и 
могат да предвидят по отношение на 
тази безплатна юридическа консултация 
и/или процесуално представителство да 
се прилагат условията, посочени в член 
15, параграфи 3—6 от Директива 
2005/85/ЕО.

необходимата юридическа консултация 
и/или процесуално представителство се 
предоставят безплатно при поискване в 
съответствие със съответното 
национално законодателство или 
правила относно правната помощ, и 
могат да предвидят по отношение на 
тази безплатна юридическа консултация 
и/или процесуално представителство да 
се прилагат условията, посочени в член 
15, параграфи 3—6 от Директива 
2005/85/ЕО. Признатите за бежанци 
може да бъдат приканени да 
възстановят разходите на 
държавата членка за правна и езикова 
помощ.

Or. nl

Обосновка

Правните разходи за безплатна правна помощ оказват огромен натиск върху 
бюджета на Министерство на правосъдието. Не изглежда необосновано държавата 
да бъде компенсирана от лицата, които са се възползвали пряко от тази система. 
Възстановяването на разходите за правна и езикова помощ след признаване 
гарантира справедливо третиране на всички случаи, както е посочено в съображение 
4.

Изменение 663
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
необходимата юридическа 
консултация и/или процесуално 
представителство се предоставят 
безплатно при поискване в съответствие 
със съответното национално 
законодателство или правила относно 
правната помощ, и могат да предвидят 
по отношение на тези безплатна 
юридическа консултация и/или 
процесуално представителство да се 

6. Държавите членки гарантират, че 
юридическата консултация и/или 
процесуалното представителство се 
предоставят безплатно при поискване в 
съответствие със съответното 
национално законодателство или 
правила относно правната помощ. 
Държавите членки уведомяват 
гражданите на трети страни 
относно възможността да отправят 
подобно искане.
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прилагат условията, посочени в член 
15, параграфи 3—6 от Директива 
2005/85/ЕО.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 40.

Изменение 664
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
необходимата юридическа консултация 
и/или процесуално представителство се 
предоставят безплатно при поискване в 
съответствие със съответното 
национално законодателство или 
правила относно правната помощ, и 
могат да предвидят по отношение на 
тези безплатна юридическа консултация 
и/или процесуално представителство да 
се прилагат условията, посочени в член 
15, параграфи 3—6 от Директива 
2005/85/ЕО.

6. Държавите членки гарантират, че 
необходимата юридическа консултация 
и/или процесуално представителство се 
предоставят безплатно при изрично 
поискване в съответствие със 
съответното национално 
законодателство или правила относно 
правната помощ, и могат да предвидят 
по отношение на тези безплатна 
юридическа консултация и/или 
процесуално представителство да се 
прилагат условията, посочени в член 15, 
параграфи 3—6 от Директива 
2005/85/ЕО.

Or. fr

Изменение 665
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Биргит Зипел, 
Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение
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6. Държавите членки гарантират, че 
необходимата юридическа консултация 
и/или процесуално представителство се 
предоставят безплатно при поискване в 
съответствие със съответното 
национално законодателство или 
правила относно правната помощ, и 
могат да предвидят по отношение на 
тези безплатна юридическа консултация 
и/или процесуално представителство да 
се прилагат условията, посочени в член 
15, параграфи 3—6 от Директива 
2005/85/ЕО.

6. Държавите членки гарантират, че 
необходимата юридическа консултация 
и/или процесуално представителство се 
предоставят безплатно в съответствие 
със съответното национално 
законодателство или правила относно 
правната помощ, и могат да предвидят 
по отношение на тези безплатна 
юридическа консултация и/или 
процесуално представителство да се 
прилагат условията, посочени в член 15, 
параграфи 3—6 от Директива 
2005/85/ЕО.

Or. en

Обосновка

Достъпът до правна помощ е от ключово значение за упражняването на правото на 
ефективни средства за правна защита. Настоящото изменение е свързано със 
съображение 21, член 7 и член 14.

Изменение 666
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Параграф 1 се прилага също 
така спрямо граждани на трети 
страни, които пребивават 
неправомерно и по отношение на 
които не е възможно или не е било 
възможно да се приложи решение за 
връщане.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 4.
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Изменение 667
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Принципите, на които се 
основава параграф 1, букви a) — г), не 
изключват това да се постигне при 
арест.

Or. nl

Обосновка

С оглед на големия брой хора, които се укриват, в повечето случаи следва да се отдава 
предпочитание на задържането до предстоящото репатриране. Това изменение е в 
съответствие с изменение 15 на съображение 18 и изменение 17 на съображение 22. 
Арестът не може да се изключи като средство за осигуряване, наред с другото, на 
настаняване, медицински грижи и храна.

Изменение 668
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предоставят 
на посочените в параграф 1 лица 
потвърждение в писмен вид съгласно 
националното законодателство, че 
срокът за доброволно напускане е 
удължен съгласно член 9, параграф 2 
или че решението за връщане временно 
няма да бъде изпълнявано 
принудително.

2. Държавите членки предоставят 
на посочените в параграфи 1 и 1а лица 
потвърждение в писмен вид съгласно 
националното законодателство, че 
срокът за доброволно напускане е 
удължен съгласно член 9, параграф 2 
или че решението за връщане временно 
няма да бъде изпълнявано 
принудително, или че не е било 
възможно да се изпълни решение за 
връщане.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения в член 17, параграф 1, буква а).

Изменение 669
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Изменение 670
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в конкретния случай не 
могат да се приложат ефективно 
други достатъчни, но по-леки 
принудителни мерки, държавите 
членки могат да задържат 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, за да се 
подготви връщането и/или да се 
извърши процесът на извеждане, и по-
специално когато:

Държавите членки никога не 
прилагат принудителни мерки.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към член 18 и към съображения 27 и 28.
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Изменение 671
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в конкретния случай не могат 
да се приложат ефективно други 
достатъчни, но по-леки принудителни 
мерки, държавите членки могат да 
задържат гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, за да се подготви 
връщането и/или да се извърши 
процесът на извеждане, и по-специално 
когато:

Освен ако в конкретния случай не могат 
да се приложат ефективно други 
достатъчни, но по-леки принудителни 
мерки, държавите членки могат да 
задържат гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, само за да се 
подготви връщането и/или да се 
извърши процесът на извеждане, когато:

Or. en

Изменение 672
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в конкретния случай не могат 
да се приложат ефективно други 
достатъчни, но по-леки принудителни 
мерки, държавите членки могат да 
задържат гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, за да се подготви 
връщането и/или да се извърши 
процесът на извеждане, и по-специално 
когато:

Освен ако в конкретния случай не могат 
да се приложат ефективно други 
достатъчни, но по-леки принудителни 
мерки, държавите членки могат да 
задържат гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, само за да се 
подготви връщането и/или да се 
извърши процесът на извеждане, когато:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с другите 
внесени изменения към настоящия член. В предложението на Комисията думата 
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„само“ е заличена. Важно би било по-скоро да се изготви изчерпателен списък с 
основания за задържане, за да се гарантира, че задържането се използва само като 
крайна мярка и в ясно определени случаи.

Изменение 673
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в конкретния случай не могат 
да се приложат ефективно други 
достатъчни, но по-леки принудителни 
мерки, държавите членки могат да 
задържат гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, за да се подготви 
връщането и/или да се извърши 
процесът на извеждане, и по-специално 
когато:

Освен ако в конкретния случай не могат 
да се приложат ефективно други 
достатъчни, но по-леки принудителни 
мерки, държавите членки задържат 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, за да се подготви 
връщането и/или да се извърши 
процесът на извеждане, когато:

Or. en

Обосновка

Членът не е приведен надлежно в съответствие със съображение 28 по този въпрос, 
където изрично е посочено, че лицето при тези условия следва да бъде задържано.

Изменение 674
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) е налице опасност от укриване, 
определена в съответствие с член 6;

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е съгласувано със заличаването на член 6.



AM\1214327BG.docx 349/395 PE658.738v01-00

BG

Изменение 675
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) засегнатият гражданин на 
трета страна избягва или 
възпрепятства подготовката на 
връщането или процеса на извеждане; 
или

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е съгласувано с внесеното изменение на член 18, параграф 1.

Изменение 676
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност 
за обществения ред, обществената 
сигурност или националната 
сигурност.

заличава се

Or. en

Изменение 677
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение
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в) засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност 
за обществения ред, обществената 
сигурност или националната 
сигурност.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това ново основание, предложено от Комисията, не е достатъчно конкретно, тъй 
като в ЕС няма общи дефиниции на обществения ред, обществената сигурност или 
националната сигурност и тези случаи не следва да се разглеждат от правото на ЕС 
в областта на връщанията, а в рамките на съществуващото наказателно или 
административно право.

Изменение 678
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гражданинът на трета страна 
представлява опасност за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност.

в) гражданинът на трета страна 
представлява опасност за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност, като това е 
надлежно подкрепено от съдебно 
решение или други елементи, които 
могат да обосноват оценката за 
социална опасност.

Or. it

Изменение 679
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засегнатият гражданин на трета 
страна представлява опасност за 

в) засегнатият гражданин на трета 
страна представлява опасност за 
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обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност 
или е осъждан за престъпление, 
наказуемо с лишаване от свобода за 
максимален срок не по-малко от три 
години.

Or. en

Обосновка

Добавянето на това изречение изяснява, че за целите на настоящата директива 
престъпно деяние, наказуемо с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко 
от три години, също следва да бъде основание за задържане на съответното лице. 
Същото се отнася и за други части на настоящата директива, където се използва 
това изречение.

Изменение 680
Малик Азмани, Оливие Шастел, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засегнатият гражданин на трета 
страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

в) засегнатият гражданин на трета 
страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност, 
особено когато гражданинът на 
третата държава е осъден за 
сериозно престъпление.

Or. en

Изменение 681
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засегнатият гражданин на трета 
страна представлява опасност за 

в) засегнатият гражданин на трета 
страна представлява реална и 
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обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

настояща опасност за обществения 
ред, обществената сигурност или 
националната сигурност.

Or. en

Изменение 682
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички основания за задържане се 
регламентират от националното 
право.

заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите членки сами решават кои разпоредби да приемат в своето национално 
право.

Изменение 683
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички основания за задържане се 
регламентират от националното право.

В други случаи държавите членки 
може да задържат гражданин на 
трета страна, по отношение на 
когото са образувани процедури за 
връщане, за да се подготви връщането 
и/или да се извърши процесът на 
извеждане.
Всички основания за задържане се 
регламентират от националното право.

Or. en
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Обосновка

Това е логично следствие от изменението ми в първия параграф от настоящия член, 
за да се изясни кога следва да се осъществи задържане и кога това може да се 
осъществи.

Изменение 684
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко едно задържане е за възможно 
най-кратък срок и продължава 
единствено по време на процедурите по 
извеждане и при надлежно изпълнение 
на тези процедури.

Всяко едно задържане е крайна мярка, 
която следва да се прилага само в 
случай че няма възможни 
алтернативи, за възможно най-кратък 
срок и продължава единствено по време 
на процедурите по извеждане и при 
надлежно изпълнение на тези 
процедури.

Or. it

Обосновка

Изменението е тясно свързано с предложеното от Комисията изменение на буква в) в 
член 18.

Изменение 685
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко задържане е за възможно най-
кратък срок, продължава единствено 
по време на процедурите по извеждане 
и се осъществява при надлежно 
спазване на съответните процедури.

Задържането продължава поне по 
време на процедурите по извеждане и се 
осъществява при надлежно спазване на 
съответните процедури.

Or. fr
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Изменение 686
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В никакъв случай не се предвижда 
задържане за непридружени 
ненавършили пълнолетие лица или 
семейства с ненавършили пълнолетие 
деца.

Or. it

Обосновка

Изменението е тясно свързано с предложеното от Комисията изменение на буква в) в 
член 18.

Изменение 687
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният срок за задържане 
трябва да бъде с продължителност 
между три и шест месеца, като 
може да бъде удължаван еднократно 
за период от най-много още шест 
месеца.

Or. it

Изменение 688
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Задържането се постановява от 
административните или съдебните 
органи.

Задържането се постановява от 
административните или съдебните 
органи едновременно с решението за 
връщане.

Or. nl

Обосновка

Следва да се избягва ситуация, при която различни съдии започват да се занимават с 
всяко отделно решение повече от веднъж. Това изменение е необходимо за постигане 
на ефективна политика на връщане, както е посочено в съображение 3. Оригиналният 
текст оставя отворена възможността за множество производства.

Изменение 689
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) или предоставят на засегнатия 
гражданин на трета страна правото да 
започне производство, при което 
решението за законността на 
задържането подлежи на бърз съдебен 
контрол, при който съдът се произнася 
във възможно най-кратък срок след 
започването на съответното 
производство. В такъв случай 
държавите членки уведомяват незабавно 
засегнатия гражданин на трета страна 
относно възможността да започне 
подобно производство.

б) или предоставят на засегнатия 
гражданин на трета страна правото да 
започне производство, при което 
решението за законността на 
задържането подлежи на бърз съдебен 
контрол, при който съдът се произнася 
във възможно най-кратък срок след 
започването на съответното 
производство. В такъв случай 
държавите членки уведомяват незабавно 
засегнатия гражданин на трета страна 
относно възможността да започне 
подобно производство и предвиждат 
за тази цел безплатна правна и 
езикова помощ.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 40.
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Изменение 690
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всеки случай задържането 
се преразглежда през разумни 
интервали или по молба на 
засегнатия гражданин на трета 
страна, или служебно. В случай на 
продължителни срокове за задържане 
актовете по преразглеждане 
подлежат на съдебен контрол.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира съответствие с изменението на член 
18, параграф 5 и член 22, параграф 7, алинея 2.

Изменение 691
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всеки случай задържането се 
преразглежда през разумни интервали 
или по молба на засегнатия гражданин 
на трета страна, или служебно. В случай 
на продължителни срокове за 
задържане актовете по преразглеждане 
подлежат на съдебен контрол.

3. Ако държава членка реши да 
приложи задържане, във всеки случай 
задържането се преразглежда през 
разумни и редовни интервали или по 
молба на засегнатия гражданин на трета 
страна, или служебно. Актовете по 
преразглеждане подлежат на съдебен 
контрол.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с другите 
внесени изменения към настоящия член и към съображения 27 и 28.

Изменение 692
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задържането продължава, 
докато са изпълнени посочените в 
параграф 1 условия и то е необходимо, 
за да се гарантира успешно 
извеждане. Всяка държава членка 
определя максимална продължителност 
на задържането, която не може да е по-
кратка от три месеца и не може да 
надвишава шест месеца.

5. Ако държава членка реши да 
приложи задържане, тя определя 
ограничена продължителност на 
задържането, която не надвишава две 
седмици.

Or. en

Изменение 693
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задържането продължава, докато 
са изпълнени посочените в параграф 1 
условия и то е необходимо, за да се 
гарантира успешно извеждане. Всяка 
държава членка определя максимална 
продължителност на задържането, 
която не може да е по-кратка от три 
месеца и не може да надвишава шест 
месеца.

5. Задържането продължава, докато 
са изпълнени посочените в параграф 1 
условия и то е необходимо, за да се 
гарантира успешно извеждане. Всяка 
държава членка определя максимална 
продължителност по свое усмотрение.

Or. fr
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Изменение 694
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задържането продължава, докато 
са изпълнени посочените в параграф 1 
условия и то е необходимо, за да се 
гарантира успешно извеждане. Всяка 
държава членка определя максимална 
продължителност на задържането, 
която не може да е по-кратка от три 
месеца и не може да надвишава шест 
месеца.

5. Задържането продължава, докато 
са изпълнени посочените в параграф 1 
условия и то е необходимо, за да се 
гарантира успешно извеждане. Всяка 
държава членка определя ограничена 
продължителност на задържането, като 
максимумът е 2 месеца.

Or. en

Обосновка

Според НПО и международни организации не е безспорно доказано, че колкото по-
продължително е задържането, толкова по-висок е процентът на ефективните 
връщания. Съгласно заместващата оценка на въздействието, извършена от 
Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS), „Във Франция 80% от 
извежданията са били осъществени преди двадесет и петия ден от задържането. 
Ето защо често не е необходимо да се удължава срокът на задържането, тъй като 
това не допринася за извеждането. Удължаването на задържането при такива 
обстоятелства не е икономически ефективно“.

Изменение 695
Надин Морано, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задържането продължава, докато 
са изпълнени посочените в параграф 1 
условия и то е необходимо, за да се 
гарантира успешно извеждане. Всяка 
държава членка определя максимална 
продължителност на задържането, която 
не може да е по-кратка от три месеца и 

5. Задържането продължава, докато 
са изпълнени посочените в параграф 1 
условия и то е необходимо, за да се 
гарантира успешно извеждане. Всяка 
държава членка определя максимална 
продължителност на задържането, която 
не може да е по-кратка от три месеца и 
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не може да надвишава шест месеца. не може да надвишава дванадесет 
месеца.

Or. fr

Обосновка

С това изменение се цели справяне със ситуациите, посочени по-специално в изменение 
5, което то допълва. Също така то е тясно свързано с изменение 2, тъй като 
процедурите за връщане може да не бъдат доведени докрай поради недостатъчна 
максимална продължителност на задържането.

Изменение 696
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задържането продължава, докато 
са изпълнени посочените в параграф 1 
условия и то е необходимо, за да се 
гарантира успешно извеждане. Всяка 
държава членка определя максимална 
продължителност на задържането, която 
не може да е по-кратка от три месеца 
и не може да надвишава шест месеца.

5. Задържането продължава, докато 
са изпълнени посочените в параграф 1 
условия и то е необходимо, за да се 
гарантира успешно извеждане. Всяка 
държава членка определя ограничена 
продължителност на задържането, която 
не може да надвишава три месеца.

Or. en

Обосновка

Както показват различни източници, включително оценката на въздействието на ЕП, 
все по-дългите срокове за задържане имат ограничено въздействие върху 
осъществяването на ефективно връщане. Предвид сериозния риск от нарушения на 
правата на човека задържане може да се наложи, но само когато е придружено от 
съдебен контрол.

Изменение 697
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
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Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки не могат да 
удължават посочения в параграф 5 
срок освен за ограничен срок, който не 
надвишава допълнителни дванадесет 
месеца в съответствие с 
националното законодателство, в 
случаите, когато, независимо от 
положените от тях разумни усилия, е 
вероятно операцията по 
извеждането да продължи по-дълго 
поради:

заличава се

a) липса на съдействие от засегнатия 
гражданин на трета страна; или
б) забавяне при получаването на 
необходимата документация от 
трети страни.

Or. fr

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се гарантира съответствие с изменението на член 
18, параграф 5 и член 22, параграф 7, алинея 2.

Изменение 698
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки не могат да 
удължават посочения в параграф 5 
срок освен за ограничен срок, който не 
надвишава допълнителни дванадесет 
месеца в съответствие с 
националното законодателство, в 
случаите, когато, независимо от 
положените от тях разумни усилия, е 
вероятно операцията по 
извеждането да продължи по-дълго 

заличава се
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поради:
a) липса на съдействие от засегнатия 
гражданин на трета страна; или
б) забавяне при получаването на 
необходимата документация от 
трети страни.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с другите 
внесени изменения към настоящия член и към съображения 27 и 28.

Изменение 699
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за директива
Член 18 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки не могат да 
удължават посочения в параграф 5 срок 
освен за ограничен срок, който не 
надвишава допълнителни дванадесет 
месеца в съответствие с националното 
законодателство, в случаите, когато, 
независимо от положените от тях 
разумни усилия, е вероятно операцията 
по извеждането да продължи по-дълго 
поради:

6. Държавите членки не могат да 
удължават посочения в параграф 5 срок 
освен два поредни пъти за ограничен 
срок, като всеки от тези срокове не 
надвишава допълнителни 3 месеца в 
съответствие с националното 
законодателство, и винаги след 
извършен съдебен контрол, в случаите, 
когато, независимо от положените от 
тях разумни усилия, е вероятно 
операцията по извеждането да 
продължи по-дълго поради:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения на член 18, параграф 5. С него ще се даде възможност за общ срок на 
задържане, достигащ до 9 месеца, като са включени подходящите гаранции на 
съдебния контрол.
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Изменение 700
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 18 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки не могат да 
удължават посочения в параграф 5 срок 
освен за ограничен срок, който не 
надвишава допълнителни дванадесет 
месеца в съответствие с националното 
законодателство, в случаите, когато, 
независимо от положените от тях 
разумни усилия, е вероятно операцията 
по извеждането да продължи по-дълго 
поради:

6. Държавите членки не могат да 
удължават посочения в параграф 5 срок 
освен за ограничен срок, който не 
надвишава допълнителни четири 
месеца в съответствие с националното 
законодателство, в случаите, когато, 
независимо от положените от тях 
разумни усилия, е вероятно операцията 
по извеждането да продължи по-дълго 
поради:

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с измененията на член 18, параграф 5.

Изменение 701
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 18 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) забавяне при получаването на 
необходимата документация от 
трети страни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения на член 18, параграф 5.

Изменение 702
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Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Беата Кемпа, Патрик Яки

Предложение за директива
Член 18 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. 7. Държавите членки може да 
задържат гражданин на трета 
държава за втори път, въпреки че са 
се възползвали от срока, предвиден в 
параграф 6, ако след освобождаването 
му от задържане възникнат 
обстоятелства, които дават 
възможност за изпълнение на 
решение за връщане, издадено преди 
това във връзка с този гражданин на 
трета държава. Новият срок на 
задържане не надвишава 30 дни.

Or. pl

Изменение 703
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задържането по правило се 
извършва в специализирани центрове за 
задържане. Когато дадена държава 
членка не може да осигури 
настаняване в специализиран център 
за задържане и трябва да прибегне до 
настаняване в затвор, задържаните 
граждани на трети страни се отделят 
от обикновените затворници.

1. Ако държава членка реши да 
приложи задържане като крайна 
мярка, задържането по правило се 
извършва в специализирани центрове за 
задържане от отворен тип. 
Специализираните центрове за 
задържане предлагат достойни 
условия на задържане, зачитащи 
основните права на задържаните 
граждани на трети страни. 
Служителите, наети в 
специализираните центрове за 
задържане, са надлежно обучени и 
квалифицирани. Гражданите на 
трети страни никога не се 
настаняват в затвор или полицейски 
килии.
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано със 
съображение 27.

Изменение 704
Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задържането по правило се 
извършва в специализирани центрове 
за задържане. Когато дадена държава 
членка не може да осигури 
настаняване в специализиран център 
за задържане и трябва да прибегне до 
настаняване в затвор, задържаните 
граждани на трети страни се отделят от 
обикновените затворници.

1. Задържането се извършва при 
специализирани условия за задържане, 
като задържаните граждани на трети 
страни се отделят от обикновените 
затворници.

Or. en

Обосновка

Вместо да се набляга на пространственото разделяне на центровете за задържане 
от обикновените затвори, би било по-практично и ефективно да се наблегне на 
необходимостта от специални условия в центровете за задържане в сравнение с 
условията в затвора. Това изменение е необходимо, тъй като е свързано с 
вътрешната логика на текста по отношение на процедурите за задържане, съгласно 
указаното в член 18, както и за да се избегне укриване, съгласно посоченото в член 6.

Изменение 705
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задържаните граждани на трети 
страни при поискване получават 

2. Задържаните граждани на трети 
страни при поискване получават 
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разрешение за своевременно 
установяване на контакт със законни 
представители, членове на семейството 
и компетентни консулски органи .

разрешение за установяване от първия 
ден на задържането на контакт със 
законни представители, членове на 
семейството и компетентни консулски 
органи.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 4.

Изменение 706
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Особено внимание се обръща на 
положението на уязвимите лица. 
Предоставят се спешни медицински 
грижи и основно лечение на болести.

3. Особено внимание се обръща на 
положението на лицата в уязвимо 
положение. Своевременно се 
предоставят спешни медицински грижи 
и лечение на болести.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 38 и член 14.

Изменение 707
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответните компетентни 
национални, международни и 
неправителствени организации и органи 
имат възможността да посещават 

4. Съответните компетентни 
национални, международни и 
неправителствени организации и 
органи, както и журналисти и 
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центровете за задържане, посочени в 
параграф 1, доколкото те се използват за 
задържане на граждани на трети страни 
в съответствие с настоящата глава. 
Подобни посещения могат да бъдат 
подложени на разрешителен режим.

членове на национални парламенти и 
на Европейския парламент имат 
възможността да посещават центровете 
за задържане, посочени в параграф 1, 
доколкото те се използват за задържане 
на граждани на трети страни в 
съответствие с настоящата глава. 
Позволяват се посещения без 
предизвестие.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения в член 10.

Изменение 708
Пиетро Бартоло

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответните компетентни 
национални, международни и 
неправителствени организации и органи 
имат възможността да посещават 
центровете за задържане, посочени в 
параграф 1, доколкото те се използват за 
задържане на граждани на трети страни 
в съответствие с настоящата глава. 
Подобни посещения могат да бъдат 
подложени на разрешителен режим.

4. Съответните компетентни 
национални, международни и 
неправителствени организации и органи 
имат възможността да посещават 
центровете за задържане, посочени в 
параграф 1, доколкото те се използват за 
задържане на граждани на трети страни 
в съответствие с настоящата глава. 
Подобни посещения могат да бъдат 
подложени на разрешителен режим. В 
никакъв случай посещенията не 
могат да бъдат ограничавани или 
забранявани.

Or. it

Обосновка

Достъпът до центровете за задържане винаги трябва да бъде гарантиран. 
Изменението е свързано с внесените от докладчика изменения към член 18 и към 
съображения 27 и 28.
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Изменение 709
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответните компетентни 
национални, международни и 
неправителствени организации и 
органи имат възможността да посещават 
центровете за задържане, посочени в 
параграф 1, доколкото те се използват за 
задържане на граждани на трети страни 
в съответствие с настоящата глава. 
Подобни посещения могат да бъдат 
подложени на разрешителен режим.

4. Съответните компетентни 
национални, международни 
организации и органи имат 
възможността да посещават центровете 
за задържане, посочени в параграф 1, 
доколкото те се използват за задържане 
на граждани на трети страни в 
съответствие с настоящата глава. 
Подобни посещения могат да бъдат 
подложени на разрешителен режим.

Or. nl

Обосновка

НПО нямат демократична легитимност или контрол. Освен това не е ясно кой е 
титулярът и на какво основание, като по този начин придобива специални 
прерогативи на това основание. Контролът върху изпълнителната власт следва да се 
упражнява от законодателната власт или от международна организация, призната 
от правителството на държавата членка.
 Оригиналният текст се отнася до съответните и компетентни национални, 
международни и неправителствени организации и органи. Неправителствените 
организации не отговарят на кумулативното условие за относимост и 
компетентност и поради това не могат да бъдат включени в този списък.

Изменение 710
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На задържаните граждани на 
трета страна се предоставя 
систематично информация, в която се 
разясняват правилата, които се прилагат 
в центъра за задържане, и се излагат 

5. На задържаните граждани на 
трета страна се предоставя 
систематично информация, в която се 
разясняват правилата, които се прилагат 
в центъра за задържане, и се излагат 
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техните права и задължения. Тази 
информация включва информация 
относно правото им съгласно 
националното законодателство да влязат 
в контакт с посочените в параграф 4 
организации и органи.

техните права и задължения на език, 
който разбират. Тази информация 
включва информация относно правото 
им съгласно националното 
законодателство да влязат в контакт с 
посочените в параграф 4 организации и 
органи, както и с журналисти и 
членове на национални парламенти и 
на Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения в член 10.

Изменение 711
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Задържане на ненавършили 

пълнолетие лица и на семейства
1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица се 
задържат само като крайна мярка и 
за най-краткия подходящ срок.
2. На задържани семейства, по 
отношение на които е образувана 
процедура за извеждане, се осигурява 
отделно настаняване, гарантиращо 
достатъчно уединение.
3. Задържаните ненавършили 
пълнолетие лица имат 
възможността да участват в 
развлекателни дейности, 
включително в игри и дейности за 
отмора, подходящи за тяхната 
възраст, и — в зависимост от 
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продължителността на престоя им 
— имат достъп до образование.
4. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица се настаняват, 
доколкото е възможно, в 
институции, които разполагат със 
служители и оборудване, съобразени с 
потребностите на лица на тяхната 
възраст.
5. Висшите интереси на детето са 
първостепенно съображение при 
задържането на ненавършили 
пълнолетие лица до извеждането им.

Or. it

Обосновка

Изменението е тясно свързано с предложеното от Комисията изменение на буква в) в 
член 18.

Изменение 712
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

20 Задържане на ненавършили 
пълнолетие лица и на семейства

20 Забрана за задържане на 
ненавършили пълнолетие лица и на 
семейства

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40.

Изменение 713
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
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Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

20 Задържане на ненавършили 
пълнолетие лица и на семейства

20 Ненавършили пълнолетие лица и 
семейства

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с измененията на член 20, параграф 1.

Изменение 714
Йерун Ленарс

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица се 
задържат само като крайна мярка и за 
най-краткия подходящ срок.

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица, които 
са обхванати от процедурите за 
връщане с цел да се подготви 
връщането и/или да се извърши 
процесът на извеждането се задържат 
само като крайна мярка и за най-краткия 
подходящ срок, и единствено след 
като специално е установено, че не 
може да се приложи друга по-лека 
принудителна мярка. Малки деца се 
задържат в специализирани 
центрове, а не в затвор. Чрез 
дерогация от член 18, параграф 5, 
държавите членки може да 
предвидят в своите национални 
законодателства по-кратки срокове 
за задържане на ненавършили 
пълнолетие лица.

Or. en

Обосновка

Съгласно ЕКПЧ, според добре установената съдебна практика, по принцип 
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задържането на малки деца в подобни на затвор помещения следва да се избягва, като 
единствено краткосрочно настаняване при подходящи условия би могло да отговаря 
на Конвенцията, при условие, че това е крайна мярка и единствено след като 
специално е установено, че не може да се приложи друга по-лека принудителна мярка. 
Тъй като в предложението на ЕК се засягат основанията за задържане е важно да се 
разяснят и правилата и гаранциите по отношение на ненавършилите пълнолетие 
лица.

Изменение 715
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Хилде Вотманс, Майте Пагасауртундуа Руис, Михал Шимечка

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица се 
задържат само като крайна мярка и за 
най-краткия подходящ срок.

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица не се 
задържат и им се осигуряват 
адекватни, хуманни и несвързани с 
лишаване от свобода алтернативи на 
задържането, когато това е във висш 
интерес на детето и когато е 
необходимо за гарантиране на 
неговата защита.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 28. Задържането на деца следва да се премахне, тъй 
като по своето естество противоречи на висшия интерес на детето.

Изменение 716
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 

1. Не се задържат ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
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ненавършили пълнолетие лица се 
задържат само като крайна мярка и 
за най-краткия подходящ срок.

ненавършили пълнолетие лица.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40, както към и член 18.

Изменение 717
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Хилде Вотманс

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица се 
задържат само като крайна мярка и за 
най-краткия подходящ срок.

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица не се 
задържат.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 28. Задържането на ненавършили пълнолетие лица никога 
не е в техен висш интерес, включително когато е запазена целостта на семейството. 
Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с цел защита на 
непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите интереси на детето“ 
освен това е свързано с факта, че родителите или законните представители или 
обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. например ЕСПЧ – 
Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, жалба № 25794/13 и 28151/13, 22 
февруари 2017 г.

Изменение 718
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Биргит Зипел, 
Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
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Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица се 
задържат само като крайна мярка и за 
най-краткия подходящ срок.

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица не се 
задържат при никакви обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Задържането на ненавършилите пълнолетие лица никога не е в техен висш интерес. 
Това становище се поддържа от Комитета на ООН по правата на детето, 
Комитета на ООН за защита на правата на работниците мигранти, и от специалния 
докладчик на ООН по човешките права на мигрантите. Държавите членки 
разполагат с възможността да намерят алтернативни мерки, като например 
центрове от отворен тип, за да гарантират връщането на непридружени 
ненавършили пълнолетие лица и ненавършили пълнолетие лица със семействата си 
след оценка на техните висши интереси.

Изменение 719
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица се 
задържат само като крайна мярка и 
за най-краткия подходящ срок.

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица се 
репатрират приоритетно, за да се 
намали срокът на задържане.

Or. nl

Обосновка

Необходимо е да намерим правилния баланс между ефективна система за 
предоставяне на убежище и зачитане на правата на засегнатите. Оригиналният 
текст на Комисията противоречи на целите за ефективна политика в областта на 
убежището, както е посочено в съображение 3.
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Изменение 720
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Хилде Вотманс

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На задържани семейства, по 
отношение на които е образувана 
процедура за извеждане, се осигурява 
отделно настаняване, гарантиращо 
достатъчно уединение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 28. Задържането на ненавършили пълнолетие лица никога 
не е в техен висш интерес, включително когато е запазена целостта на семейството. 
Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с цел защита на 
непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите интереси на детето“ 
освен това е свързано с факта, че родителите или законните представители или 
обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. например ЕСПЧ – 
Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, жалба № 25794/13 и 28151/13, 22 
февруари 2017 г.

Изменение 721
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Хилде Вотманс, Оливие Шастел, Михал 
Шимечка

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На задържани семейства, по 
отношение на които е образувана 
процедура за извеждане, се осигурява 
отделно настаняване, гарантиращо 
достатъчно уединение.

2. Следователно държавите 
членки установяват подходящи 
условия за грижи и настаняват 
ненавършилите пълнолетие лица и 
семействата с ненавършили 
пълнолетие деца. Подходящите 
условия за грижи и мерките за 
приемане на ненавършилите 
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пълнолетие и техните семейства се 
основават на общността, 
предполагат възможно най-малка 
намеса и зачитат правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
на семеен живот. В рамките на тези 
условия за грижи се осигуряват 
служители и оборудване, съобразени с 
потребностите на лица на тяхната 
възраст.
Ненавършилите пълнолетие лица 
имат възможността да участват в 
развлекателни дейности, 
включително в игри и дейности за 
отмора, подходящи за тяхната 
възраст, и – в зависимост от 
продължителността на престоя им – 
имат достъп до образование.
Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица се настаняват, 
доколкото е възможно, в 
институции, които разполагат със 
служители и оборудване, съобразени с 
потребностите на лица на тяхната 
възраст.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 28. Вместо задържане ненавършилите пълнолетие лица и 
семействата с ненавършили пълнолетие деца следва да получат подходящи условия за 
грижи.

Изменение 722
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На задържани семейства, по 
отношение на които е образувана 
процедура за извеждане, се осигурява 

2. На непридружените и 
отделените ненавършили пълнолетие 
лица и деца, които са със своите 
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отделно настаняване, гарантиращо 
достатъчно уединение.

семейства, по отношение на които е 
образувана процедура за извеждане, се 
осигуряват подходящи алтернативи 
на задържането. Ненавършилите 
пълнолетие лица не се разделят от 
своите родители или от основните 
лица, които се грижат за тях по 
силата на закона или обичая, по време 
на процедурата, задържането или 
извеждането на родител или лице, 
полагащо грижи. Семействата 
остават заедно, освен ако не е 
застрашена безопасността на 
детето. Това включва прилагането 
или проучването на алтернативи на 
задържането за цялото семейство и 
защита на родителите от 
извеждане, докато процедурата е в 
ход. Когато е необходимо се полагат 
подходящи грижи и се предприемат 
действия по настаняване, с които се 
осигурява възможност за децата и 
семействата да живеят заедно в 
общностите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40 и член 18.

Изменение 723
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На задържани семейства, по 
отношение на които е образувана 
процедура за извеждане, се осигурява 
отделно настаняване, гарантиращо 
достатъчно уединение.

2. При образувана процедура за 
извеждане, на семействата и 
непридружените ненавършили 
пълнолетие лица се осигуряват 
алтернативни на задържането мерки 
с отделно настаняване, гарантиращо 
достатъчно уединение.
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Or. en

Обосновка

Задържането на ненавършилите пълнолетие лица никога не е в техен висш интерес. 
Държавите членки разполагат с възможността да намерят алтернативни мерки, 
като например центрове от отворен тип, за да гарантират връщането на 
непридружени ненавършили пълнолетие лица и ненавършили пълнолетие лица със 
семействата си след оценка на техните висши интереси. Настоящото изменение е 
необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените изменения в член 20, 
параграф 1.

Изменение 724
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Хилде Вотманс

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задържаните ненавършили 
пълнолетие лица имат 
възможността да участват в 
развлекателни дейности, 
включително в игри и дейности за 
отмора, подходящи за тяхната 
възраст, и — в зависимост от 
продължителността на престоя им 
— имат достъп до образование.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 28. Задържането на ненавършили пълнолетие лица никога 
не е в техен висш интерес, включително когато е запазена целостта на семейството. 
Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с цел защита на 
непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите интереси на детето“ 
освен това е свързано с факта, че родителите или законните представители или 
обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. например ЕСПЧ – 
Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, жалба № 25794/13 и 28151/13, 22 
февруари 2017 г.

Изменение 725
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Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задържаните ненавършили 
пълнолетие лица имат 
възможността да участват в 
развлекателни дейности, 
включително в игри и дейности за 
отмора, подходящи за тяхната 
възраст, и — в зависимост от 
продължителността на престоя им 
— имат достъп до образование.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40.

Изменение 726
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Оливие Шастел, Хилде Вотманс

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задържаните ненавършили 
пълнолетие лица имат 
възможността да участват в 
развлекателни дейности, 
включително в игри и дейности за 
отмора, подходящи за тяхната 
възраст, и — в зависимост от 
продължителността на престоя им 
— имат достъп до образование.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 28. Тъй като децата не следва да бъдат задържани, тази 
разпоредба следва да се заличи. Тези разпоредби обаче са включени в предложенията 
за изменение на член 20, параграф 2.

Изменение 727
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задържаните ненавършили 
пълнолетие лица имат възможността да 
участват в развлекателни дейности, 
включително в игри и дейности за 
отмора, подходящи за тяхната възраст, и 
— в зависимост от продължителността 
на престоя им — имат достъп до 
образование.

3. Ненавършилите пълнолетие 
лица имат възможността да участват в 
развлекателни дейности, включително в 
игри и дейности за отмора, подходящи 
за тяхната възраст, и – в зависимост от 
продължителността на престоя им – 
имат достъп до образование.

Or. en

Обосновка

Задържането на ненавършилите пълнолетие лица никога не е в техен висш интерес. 
Държавите членки разполагат с възможността да намерят алтернативни мерки, 
като например центрове от отворен тип, за да гарантират връщането на 
непридружени ненавършили пълнолетие лица и ненавършили пълнолетие лица със 
семействата си след оценка на техните висши интереси. Настоящото изменение е 
необходимо, тъй като е неразривно свързано с изменението в член 20, параграф 1.

Изменение 728
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Хилде Вотманс, Оливие Шастел

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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4. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица се настаняват, 
доколкото е възможно, в 
институции, които разполагат със 
служители и оборудване, съобразени с 
потребностите на лица на тяхната 
възраст.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 28. Тъй като децата не следва да бъдат задържани, тази 
разпоредба следва да се заличи. Тези разпоредби обаче са включени в предложенията 
за изменение на член 20, параграф 2.

Изменение 729
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Абир Ал-Сахлани

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица се настаняват, 
доколкото е възможно, в 
институции, които разполагат със 
служители и оборудване, съобразени с 
потребностите на лица на тяхната 
възраст.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 28. Задържането на ненавършили пълнолетие лица никога 
не е в техен висш интерес, включително когато е запазена целостта на семейството. 
Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с цел защита на 
непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите интереси на детето“ 
освен това е свързано с факта, че родителите или законните представители или 
обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. например ЕСПЧ – 
Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, жалба № 25794/13 и 28151/13, 22 
февруари 2017 г.
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Изменение 730
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица се настаняват, 
доколкото е възможно, в 
институции, които разполагат със 
служители и оборудване, съобразени с 
потребностите на лица на тяхната 
възраст.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40.

Изменение 731
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица се настаняват, 
доколкото е възможно, в институции, 
които разполагат със служители и 
оборудване, съобразени с потребностите 
на лица на тяхната възраст.

4. Ненавършилите пълнолетие 
лица се настаняват в институции, които 
разполагат със служители и оборудване, 
съобразени с потребностите на лица на 
тяхната възраст.

Or. en

Обосновка

Задържането на ненавършилите пълнолетие лица никога не е в техен висш интерес. 
Държавите членки разполагат с възможността да намерят алтернативни мерки, 
като например центрове от отворен тип, за да гарантират връщането на 
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непридружени ненавършили пълнолетие лица и ненавършили пълнолетие лица със 
семействата си след оценка на техните висши интереси. Настоящото изменение е 
необходимо, тъй като е неразривно свързано с изменението в член 20, параграф 1.

Изменение 732
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Висшите интереси на детето 
са първостепенно съображение при 
задържането на ненавършили 
пълнолетие лица до извеждането им.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40.

Изменение 733
Саския Брикмон, Пиетро Бартоло, Тинеке Стрик, Карен Мелкиор, Брандо 
Бенифеи, Хилде Вотманс

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Висшите интереси на детето 
са първостепенно съображение при 
задържането на ненавършили 
пълнолетие лица до извеждането им.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 28. Задържането на ненавършили пълнолетие лица никога 
не е в техен висш интерес, включително когато е запазена целостта на семейството. 
Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с цел защита на 
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непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите интереси на детето“ 
освен това е свързано с факта, че родителите или законните представители или 
обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. например ЕСПЧ – 
Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, жалба № 25794/13 и 28151/13, 22 
февруари 2017 г.

Изменение 734
Надин Морано

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Висшите интереси на детето са 
първостепенно съображение при 
задържането на ненавършили 
пълнолетие лица до извеждането им.

5. Висшите интереси на детето са 
първостепенно съображение при 
задържането на ненавършили 
пълнолетие лица до извеждането им. 
Само те не могат да бъдат пречка за 
задържане.

Or. fr

Обосновка

Това изменение е тясно свързано с изменение 23, което то допълва.

Изменение 735
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Михал Шимечка

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Висшите интереси на детето са 
първостепенно съображение при 
задържането на ненавършили 
пълнолетие лица до извеждането им.

5. Висшите интереси на детето са 
първостепенно съображение при 
алтернативите на задържането на 
ненавършили пълнолетие лица до 
извеждането им.

Or. en
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Изменение 736
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Доменек Руис 
Девеса

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Висшите интереси на детето са 
първостепенно съображение при 
задържането на ненавършили 
пълнолетие лица до извеждането им.

5. Висшите интереси на детето са 
първостепенно съображение във всички 
ситуации.

Or. en

Обосновка

Задържането на ненавършилите пълнолетие лица никога не е в техен висш интерес. 
Държавите членки разполагат с възможността да намерят алтернативни мерки, 
като например центрове от отворен тип, за да гарантират връщането на 
непридружени ненавършили пълнолетие лица и ненавършили пълнолетие лица със 
семействата им след оценка на техните висши интереси. Настоящото изменение е 
необходимо, тъй като е неразривно свързано с изменението в член 20, параграф 1.

Изменение 737
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 заличава се
Извънредни ситуации

1. В случаите когато извънредно 
големият брой на гражданите на 
трети страни, подлежащи на 
връщане, представлява непредвидено 
голяма тежест за капацитета на 
местата за задържане на държава 
членка или за нейните 
административни или съдебни 
служители, тази държава членка 
може, докато трае това извънредно 
положение, да реши да допусне по-
дълги срокове за съдебен контрол от 
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предвидените съгласно член 18, 
параграф 2, трета алинея и да 
предприеме неотложни мерки по 
отношение на условията на 
задържане, които се отклоняват от 
посочените в член 19, параграф 1 и 
член 20, параграф 2.
2. Когато използва такива извънредни 
мерки, съответната държава членка 
информира Комисията. Тя информира 
Комисията и веднага щом причините 
за прилагането на тези извънредни 
мерки престанат да съществуват.
3. Нищо в настоящия член не може да 
се тълкува като даване на разрешение 
на държавите членки да се 
отклоняват от общите задължения 
за вземане на всички подходящи 
мерки, общи или специални, за да 
гарантират изпълнението на 
задълженията, произтичащи от 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 738
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите когато извънредно 
големият брой на гражданите на трети 
страни, подлежащи на връщане, 
представлява непредвидено голяма 
тежест за капацитета на местата за 
задържане на държава членка или за 
нейните административни или съдебни 
служители, тази държава членка може, 
докато трае това извънредно 
положение, да реши да допусне по-
дълги срокове за съдебен контрол от 
предвидените съгласно член 18, 

1. В случаите когато извънредно 
големият брой на гражданите на трети 
страни, подлежащи на връщане, 
представлява непредвидено голяма 
тежест за капацитета на местата за 
задържане на държава членка или за 
нейните административни или съдебни 
служители, тази държава членка може, 
за период не по-дълъг от три месеца, 
да реши да допусне по-дълги срокове за 
съдебен контрол от предвидените 
съгласно член 18, параграф 2, трета 



PE658.738v01-00 386/395 AM\1214327BG.docx

BG

параграф 2, трета алинея и да 
предприеме неотложни мерки по 
отношение на условията на задържане, 
които се отклоняват от посочените в 
член 19, параграф 1 и член 20, параграф 
2.

алинея и да предприеме неотложни 
мерки по отношение на условията на 
задържане, които се отклоняват от 
посочените в член 19, параграф 1 и член 
20, параграф 2. Държавата членка в 
срок от три месеца и под 
координация от страна на 
Комисията и агенциите на ЕС, взема 
всички необходими мерки за 
гарантиране на подходящ капацитет.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към член 16, параграф 4 относно сроковете за съдебен контрол. Макар че 
държавите членки може да се окажат в извънредни ситуации, това следа да се реши 
в рамките на 3 месеца, като се осигури подходящ капацитет.

Изменение 739
Лаура Ферара, Сабрина Пинедоли

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. it

Изменение 740
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en
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Обосновка

Предложението на Комисията за гранична процедура в този контекст е 
проблематично, тъй като това е свързано с неясни резултати от евентуални 
преговори относно Регламента за процедурите за убежище. РПУ е подходящ 
законодателен акт за разглеждане на евентуални гранични процедури.

Изменение 741
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Изменение 742
Силви Гийом, Таня Файон, Пиетро Бартоло, Дитмар Кьостер, Биргит Зипел, 
Доменек Руис Девеса

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Обосновка

Без решение по този въпрос в рамките на РПУ, който регламентира всички 
разпоредби относно граничната процедура и по-специално гаранциите, е почти 
невъзможно член 22 да бъде изменен без да се рискува нарушение на основните права.

Изменение 743
Моника Холмайер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решенията за връщане, 
приемани в рамките на процедурите за 
връщане, провеждани в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, се 
издават чрез стандартен формуляр, 
предвиден в националното 
законодателство, в съответствие с 
член 15, параграф 3.

3. В контекста на процедурите, 
провеждани в съответствие с параграф 1 
от настоящия член, държавите членки 
издават:

a) решение за връщане, издадено чрез 
стандартен формуляр, предвиден в 
приложението, или
б) отказ на влизане в съответствие с 
член 14 от Регламент 2016/399; в този 
случай не се прилагат параграфи 4—8.

Държавите членки издават едно от 
решенията, посочени в настоящия 
параграф, възможно най-скоро, 
когато е възможно съгласно 
националното право заедно с 
решението за отхвърляне на молба за 
международна закрила, взето по 
силата на член 41 от Регламент (ЕС) 
.../... [Регламент относно процедурата 
за предоставяне на убежище].

Or. en

Изменение 744
Ядвига Вишневска, Йоахим Станислав Бруджински, Беата Кемпа, Патрик Яки

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решенията за връщане, приемани 
в рамките на процедурите за връщане, 
провеждани в съответствие с параграф 1 
от настоящия член, се издават чрез 
стандартен формуляр, предвиден в 
националното законодателство, в 
съответствие с член 15, параграф 3.

3. Решенията за връщане, приемани 
в рамките на процедурите за връщане, 
провеждани в съответствие с параграф 1 
от настоящия член, може да се издават 
чрез стандартен формуляр, предвиден в 
националното законодателство, в 
съответствие с член 15, параграф 3.
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Or. pl

Изменение 745
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не се предоставя срок за 
доброволно напускане. Държавите 
членки предоставят обаче подходящ 
срок за доброволно напускане в 
съответствие с член 9 на гражданите на 
трети страни, които притежават валиден 
документ за пътуване и изпълняват 
задължението да оказват съдействие на 
компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане, определени в съответствие с 
параграф 7. Държавите членки изискват 
от засегнатите граждани на трети страни 
да предават валидния документ за 
пътуване на компетентния орган до 
настъпването на момента на отпътуване.

4. Не се предоставя срок за 
доброволно напускане. При 
изключителни обстоятелства 
държавите членки предоставят обаче 
подходящ срок за доброволно напускане 
в съответствие с член 9 на гражданите 
на трети страни, които притежават 
валиден документ за пътуване и 
изпълняват задължението да оказват 
съдействие на компетентните органи на 
държавите членки на всички етапи от 
процедурите за връщане, определени в 
съответствие с параграф 7. Държавите 
членки изискват от засегнатите 
граждани на трети страни да предават 
валидния документ за пътуване на 
компетентния орган до настъпването на 
момента на отпътуване.

Or. nl

Обосновка

Следва да се подчертае, че правилото е задължително връщане.

Изменение 746
Том Вандендрисе, Никола Бе

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предоставят 
срок от максимум 48 часа за подаване на 
жалба срещу решенията за връщане, 

5. Държавите членки предоставят 
срок от максимум 48 часа за подаване на 
жалба срещу решенията за връщане, 
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взети въз основа на окончателно 
решение за отхвърляне на молба за 
международна закрила, взето по силата 
на член 41 от Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] на границата 
или в транзитни зони на държавите 
членки.

които се издават винаги 
едновременно с окончателно решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, взето по силата на член 41 от 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище] на границата или в транзитни 
зони на държавите членки. 

Or. nl

Обосновка

Административно опростяване. Само едно решение трябва да бъде взето и 
потенциално оспорено.

Изменение 747
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Мара Бицото, 
Петер Кофод

Предложение за директива
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предоставят 
срок от максимум 48 часа за подаване на 
жалба срещу решенията за връщане, 
взети въз основа на окончателно 
решение за отхвърляне на молба за 
международна закрила, взето по силата 
на член 41 от Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] на границата 
или в транзитни зони на държавите 
членки.

5. Държавите членки предоставят 
срок от максимум 24 часа за подаване на 
жалба срещу решенията за връщане, 
взети въз основа на окончателно 
решение за отхвърляне на молба за 
международна закрила, взето по силата 
на член 41 от Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] на границата 
или в транзитни зони на държавите 
членки.

Or. fr

Изменение 748
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Член 22 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на решение за връщане 
по време на срока за подаване на 
жалбата на първа инстанция и – 
когато жалбата е подадена в 
определения срок – по време на 
разглеждането на жалбата, се спира 
автоматично, ако съществува риск 
от нарушаване на принципа на 
забрана за връщане и ако се прилага 
едно от следните две условия:

заличава се

а) възникнали са нови елементи или 
констатации или засегнатият 
гражданин на трета страна е 
представил такива елементи или 
констатации след постановяването 
на решение за отхвърляне на молба за 
международна закрила, взето по 
силата на член 41 от Регламент (ЕС) 
.../... [Регламент относно процедурата 
за предоставяне на убежище], които 
променят съществено конкретните 
обстоятелства по случая; или
б) решението за отхвърляне на молба 
за международна закрила, взето по 
силата на член 41 от Регламент (ЕС) 
.../... [Регламент относно процедурата 
за предоставяне на убежище], не е 
било предмет на ефективен съдебен 
контрол в съответствие с член 53 от 
посочения регламент.

Or. fr

Изменение 749
Том Вандендрисе

Предложение за директива
Член 22 – параграф 6 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) възникнали са нови елементи или 
констатации или засегнатият гражданин 

a) възникнали са достатъчно 
сериозни нови елементи или 
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на трета страна е представил такива 
елементи или констатации след 
постановяването на решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, взето по силата на член 41 от 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище], които променят съществено 
конкретните обстоятелства по случая; 
или

констатации или засегнатият гражданин 
на трета страна е представил такива 
елементи или констатации след 
постановяването на решение за 
отхвърляне на молба за международна 
закрила, взето по силата на член 41 от 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище], които променят съществено 
конкретните обстоятелства по случая и 
които по никакъв начин не биха могли 
да са вече известни на засегнатия 
гражданин на трета страна; или

Or. nl

Обосновка

Следва да се избягва ситуация, при която елементи, които вече съществуват – но 
тепърва ще бъдат представени от засегнатото лице – се въвеждат поетапно, за да 
се удължи процедурата.

Изменение 750
Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Член 22 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е подадена допълнителна жалба 
срещу първото или следващо решение, 
постановено по подадена жалба, както и 
във всички останали случаи, 
изпълнението на решението за връщане 
не се спира, освен ако по искане на 
жалбоподателя или служебно съдът 
не реши друго, като вземе предвид 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай.

Когато е подадена допълнителна жалба 
срещу първото или следващо решение, 
постановено по подадена жалба, както и 
във всички останали случаи, 
изпълнението на решението за връщане 
не се спира.

Or. fr

Изменение 751
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Никола Бе, Харалд Вилимски, Як Мадисон, Лаура Хеухтасари, Жан-Пол Гаро, 
Мара Бицото, Петер Кофод

Предложение за директива
Член 22 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задържането се извършва за възможно 
най-кратък срок, който в никакъв 
случай не надвишава четири месеца. 
То може да продължи само докато се 
организира и изпълнява с дължимата 
грижа процесът на извеждане.

Задържането може да продължи най-
малко докато се организира и изпълнява 
с дължимата грижа процесът на 
извеждане.

Or. fr

Изменение 752
София ин 'т Велд, Яна Том, Абир Ал-Сахлани, Ян-Кристоф Йотен, Анна-Юлия 
Донат, Майте Пагасауртундуа Руис, Оливие Шастел, Фабиен Келер

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на всеки три 
години доклад до Европейския 
парламент и до Съвета относно 
прилагането на настоящата директива от 
държавите членки и ако е необходимо, 
предлага изменения.

Комисията представя на всеки три 
години доклад до Европейския 
парламент и до Съвета относно 
прилагането на настоящата директива от 
държавите членки и ако е необходимо, 
предлага изменения. Този доклад е 
придружен от извършена от 
Комисията пълна оценка на 
въздействието на транспонирането и 
прилагането на настоящата 
директива от всяка държава членка.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с измененията 
в член 6 и други нови членове, които налагат промени, чието въздействие следва да се 
оцени. За съжаление Комисията не извърши оценка на въздействието при 
предлагането на настоящия преработен текст и Парламентът трябваше сам да 
възложи извършването на такава. Необходима е цялостна оценка на въздействието 
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на промените, тъй като пълноценният мониторинг следва да се позовава на надлежни 
данни и констатации.

Изменение 753
Надин Морано, Балаж Хидвеги, Паулу Ранжел

Предложение за директива
Член 24a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а (нов)
Когато се счита, че дадена трета 
държава не сътрудничи в достатъчна 
степен с държавите членки във 
връзка с обратното приемане, се 
прилага член 25а от Визовия кодекс.

Or. fr

Обосновка

Това изменение е тясно свързано със съображение 8,което то прецизира.

Изменение 754
Ан-Софи Пелтие

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да спазят членове 6—10, 
член 13 и член 14, параграф 3, член 16, 
член 18 и член 22, до [шест месеца след 
датата на влизане в сила], както и 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да спазят член 14, 
параграфи 1 и 2, до [една година след 
датата на влизане в сила]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да спазят членове 2 – 4, 
членове 7—13, член 14, параграф 3, 
членове 15 и 16, членове 18—20, до 
[шест месеца след датата на влизане в 
сила], както и законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да спазят 
член 14, параграф 1, до [една година 
след датата на влизане в сила]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
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разпоредби. текста на тези разпоредби.

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира съгласуването с други внесени от докладчика в сянка 
изменения.


